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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţei din zilele de 16 şi 17 decembrie 2003

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile

Puşcaş (G.P. al PSD).

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 privind formularea unei rezerve la Convenţia Europeană

privind Televiziunea Transfrontieră a Consiliului Europei, adoptată la Strasbourg la 5 mai

1989, şi pentru desemnarea, în conformitate cu prevederile acestei Convenţii, a

autorităţilor competente. Reluarea dezbaterilor, ca urmare a retrimiterii proiectului la

Comisie, în şedinţa plenului Camerei Deputaţilor, din 15 decembrie. La şedinţă au

participat, ca invitaţi, d-nul Răzvan Theodorescu, ministrul Culturii şi Cultelor, şi d-nul

Eugen Cadaru, consilier în Ministerul Culturii şi Cultelor. Comisia a hotărât, cu

unanimitate de voturi (11 voturi), modificarea amendamentului votat la art. 2 din proiectul

de Lege.

La dezbateri au participat, în afară de d-nul ministru Răzvan Theodorescu, d-nul

preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc şi d-nul deputat

Ioan Onisei.

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 29/2000

privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare. Dezbateri în

vederea întocmirii raportului. Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi (11 voturi)

propunerea legislativă în forma prezentată.

La dezbateri a participat, ca invitat, d-nul deputat Dorel Bahrin, în calitate de

iniţiator şi de preşedinte al Comisiei speciale pentru elaborarea propunerilor legislative

prevăzute la art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al

României şi avizarea proiectelor de legi pentru aprobarea ordonanţelor şi ordonanţelor de

urgenţă emise de Guvern în acest domeniu.

A luat cuvântul, în afară de iniţiator, d-nul deputat Ioan Onisei.
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3.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2003 pentru

modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune. Dezbateri în vederea

întocmirii raportului suplimentar, ca urmare a restituirii proiectului de Lege la Comisie,

prin decizia plenului Camerei Deputaţilor din 27 august 2003. Comisia a decis, cu

unanimitate de voturi (11 voturi) să propună plenului admiterea obiecţiunii de

neconstituţionalitate a Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2003 pentru

modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii

Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, astfel cum a fost

constatată de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 300/2003 şi adoptarea unui proiect de

Lege privind respingerea Ordonanţei.

La dezbateri a participat d-nul deputat Ioan Onisei.

4. 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 reprezentanţi ai următoarelor autorităţi, instituţii şi organizaţii interesate:

Ministerul Integrării Europene (d-na consilier Claudia Secu), Ministerul Comunicaţiilor şi

Tehnologiei Informaţiei (d-nul consilier Toma Pantelimon), Oficiul Român pentru

Drepturile de Autor (d-na director general Rodica Pârvu, d-nul director general adjunct

Eugen Vasiliu şi d-nul şef de serviciu Laurenţiu Oprea), Consiliul Naţional al

Audiovizualului  (d-nul preşedinte Ralu Filip şi d-nul vicepreşedinte Attila Gasparik),

Societatea Română de Televiziune (d-na director Teodora Cristea şi d-nul consilier Andrei

Valentin Enescu), COPY RO (d-na director Nicoleta Cofcinschi şi d-nul consilier Mircea

Ionescu � Melineşti), Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România UCMR-

ADA (d-nul preşedinte Adrian Iorgulescu, d-na director Ana Achim şi d-na consilier

Marina Liliana Nicolescu � Şerban), Uniunea Producătorilor de Fonograme din România

U.P.F.R. (d-na consilier Andreea Sîrbu), Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor

Artiştilor Interpreţi CREDIDAM (d-nul preşedinte Ştefan Gheorghiu, d-nul vicepreşedinte

Mihai Cernea, d-nul vicepreşedinte Iulian Mugurel Vrabete, d-na consilier Maria Liliana

Savu şi d-na consilier Ana Maria Tănăsescu), Organizaţia de Antipiraterie în Audiovizual

RO-ACT (d-na consilier juridic Maria Voican), Asociaţia Producătorilor de Soft BSA

(d-na consilier Magdalena Popescu, d-na consilier Ioana Manea şi d-na consilier Mihaela

Gavenea), Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale ARCA (d-nul director

executiv George Chiriţă), Asociaţia de Comunicaţii prin Cablu ACC (d-nul preşedinte

Radu Petric şi d-nul consilier juridic Silivu Luncan), Asociaţia Naţională a Industriei de
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Software şi Servicii ANIS (d-nul consilier Lucian Miulescu şi d-nul consilier George

Ionescu), Asociaţia Producătorilor şi Distribuitorilor de Echipamente de IT & C

APDETIC (d-nul preşedinte Valentin Negoiţă), Home Box Office România S.R.L. (d-na

coordonator relaţii publice Adela Popescu) şi Hollywood Multiplex Operations S.R.L.

(d-na director Cristiana Lakatos, d-nul consilier juridic Gabriel Sidere şi d-na consilier

Oana Stoenescu). La dezbateri, în afară de invitaţii menţionaţi, au participat d-nul

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

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

Sassu. Comisia a dezbătut şi adoptat amendamentele propuse pentru  articolele 14,

107 � 112 şi 120 � 130 ale Legii, urmând să reia dezbaterile în luna ianuarie 2004.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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