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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de  20 şi 21 aprilie 2004

La lucrările Comisiei au fost prezenţi, 17 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile

Puşcaş (G.P. al PSD) şi d-nul deputat Slavomir Gvozdenovici (G.P. al Minorităţilor

Naţionale). 

Şedinţele au fost conduse, alternativ, de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare

şi de d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu. Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor

celor prezenţi, următoarea ordine de zi:

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind

dreptul de autor şi drepturile conexe. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au

participat, ca invitaţi, din partea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, d-nul

director general adjunct Eugen Vasiliu şi d-nul şef de serviciu Laurenţiu Oprea; din partea

Ministerului Integrării Europene, d-nele consilier Claudia Secu şi Oana Capeţ. A fost

reluată discutarea unor articole de lege rămase în suspensie, ale căror reformulări au fost

prezentate de reprezentanţii ORDA. Au luat cuvântul, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte

Mihai Adrian Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton

Árpád Francisc şi d-nul deputat Alexandru Sassu. Dezbaterile vor fi reluate la proxima

şedinţă.

2. Propunerea legislativă privind instituirea Zilei Naţionale a Tineretului. Dezbateri

în vederea întocmirii avizului. În urma discuţiilor, membrii Comisiei au hotărât, cu

unanimitatea voturilor celor prezenţi, să propună adoptarea cu amendamente a propunerii

legislative. Au luat cuvântul, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc şi d-na deputat Lia Olguţa Vasilescu. 

3. Propunerea legislativă privind abrogarea şi modificarea unor dispoziţii din

Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal. Dezbateri în vederea întocmirii avizului.

Comisia, în urma dezbaterilor, a hotărât, amânarea discuţiilor pentru proxima şedinţă. Au

luat cuvântul, d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare şi d-nul secretar Márton Árpád

Francisc. 
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 4. Propunerea legislativă Lege a Cărţii. Dezbateri în vederea întocmirii raportului.

La dezbateri, au participat în calitate de invitaţi d-na Victoria Stoian, director în

Ministerului Culturii şi Cultelor, d-na Marieta Seba, reprezentând Centrul de Librarii

Bucureşti şi d-na Diana Petre, din partea Societăţii Editorilor din România Au luat

cuvântul, în afara invitaţilor, d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul secretar

Márton Árpád Francisc, d-nul deputat Mitică Bălăeţ şi d-nul deputat Alexandru Sassu.

Dezbaterile vor fi reluate la proxima şedinţă.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE  

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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