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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de  4, 5 şi 6 mai 2004

La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de 4 mai, 18 deputaţi, lipsind d-nul

deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD) iar în zilele de 5  şi 6 mai 17 deputaţi lipsind d-nul

deputat  Ioan Onisei(G.P. al PD) şi domnul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD)   

Şedinţele au fost conduse de d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare. 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-na consilier Oana Căpeţ iar din partea Parchetului de

pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie d-nul procuror Dragoş Dumitru.  De asemenea,

au luat parte la lucrările Comisiei reprezentanţi ai radiodifuzorilor: d-na Elisabeta Şofron,

din partea Antenei 1, d-nul Claudiu Dumitrescu  - din partea Europa FM –, d-nul Daniel

Klinger – din partea Radio Star –, d-nul Noni Mazilescu – din partea Prima TV -,

Alexander Popa – din partea PRO TV – şi d-nul George Chiriţă director executiv al

Asociaţiei Române de Comunicaţii Audiovizuale. În cursul dezbaterilor au luat cuvântul,

în afară de invitaţi, d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul secretar Márton

Árpád Francisc şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Kelemen Hunor, Ioan Onisei şi Alexandru

Sassu. 

 S-au încheiat dezbaterile asupra Proiectului de Lege, membrii Comisiei hotărând

cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, adoptarea Proiectului de Lege cu amendamente. 

2. Audierea domnului Corneliu Bucur, preşedintele Asociaţiei Muzeelor în Aer

Liber, la cererea sa. D-nul Corneliu Bucur  a făcut o prezentare a dificultăţilor pe care le

întâmpină în desfăşurarea activităţii asociaţiei.

3. Discutarea scrisorii adresate Comisiei de către Convenţia Organizaţiilor de

Media, cu prilejul Zilei Mondiale a Libertăţii Presei. S-a făcut o prezentare a  solicitărilor
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referitoare la schimbările  legislative  necesare pentru asigurarea unui cadru adecvat al

libertăţii  de expresie prin presă.

 

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE  

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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