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R A P O R T SUPLIMENTAR

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniul culturii şi artei,

cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor

Ca urmare a unei erori de redactare, din raportul Comisiei noastre la proiectul

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind

unele măsuri în domeniul culturii şi artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de

autor, a fost omis un amendament respins. Anexăm la prezentul raport suplimentar

acest amendament respins, care se adaugă celor menţionate în raportul iniţial.
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Experţi,
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Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă

AMENDAMENTE RESPINSE
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2001 privind unele măsuri în domeniul culturii şi

artei, cultelor, cinematografiei şi dreptului de autor

Nr.
crt.

Amendamentul propus (autorul) Motivarea amendamentului respins Motivarea respingerii

1. Amendament propus de Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
Se introduce la Art. 3 alin. (3) după litera b,
litera b1, cu următorul conţinut:
b1) o cotă parte de 15% din cuantumul amenzilor
contravenţionale aplicate de către Oficiul Român
pentru Drepturile de Autor, încasate în condiţiile
legii, vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor
de capital.

Stimularea aplicării de către Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor a noilor măsuri contravenţionale
instituite prin Ordonanţele nr. 45/2000 şi nr. 124/2000
privind combaterea pirateriei în domeniul fonogramelor,
a produselor audiovizuale şi a programelor pentru
calculator

Pentru corelare cu textul votat,
potrivit căruia, Oficiul Român
pentru Drepturile de Autor nu se
mai finanţează şi din venituri
extrabugetare.
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