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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 3 şi 4 februarie 2004

La lucrările Comisiei au fost prezenţi, 18 deputaţi, lipsind d-nul 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. La

dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, d-na Rodica Părvu şi d-nul Eugen Vasiliu,

director general şi, respectiv, director adjunct al Oficiului Român pentru Drepturi de

Autor, d-na Diana Stângu consilier din partea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei

Informaţiilor, precum şi d-nul deputat Varujan Pambuccian, preşedintele Comisiei pentru

tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor. Au luat parte la discuţii, în afară de invitaţi, d-nul

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

vicepreşedinte Mădălin Voicu şi d-nul deputat Alexandru Sassu. Au fost votate articolele

34 şi 107. Dezbaterile urmează să fie reluate la proxima şedinţă.

2. Audierea domnului Decebal Mitulescu director al Centrului Naţional al

Cinematografiei, la solicitarea Comisiei. S-au discutat strategia şi obiectivele Centrului

Naţional al Cinematografiei pentru anul 2004 precum şi situaţia reţelei de cinematografe

aflate în domeniul public, cu referire, în special, la strategia de privatizare a

cinematografelor. Au luat parte la discuţii, d-na deputat Monica Octavia Muscă,  d-nii

vicepreşedinţi Constantin Duţu şi Mădălin Voicu, d-nul secretar Marton Árpád Francisc şi

d-nii deputaţi Alexandru Sassu, şi Hunor Kelemen.

3. Propunerea legislativă privind instituţiile de spectacole şi concerte. Dezbateri în

vederea întocmirii raportului suplimentar. Dezbaterile s-au amânat, ca urmare a necesităţii

analizării, de către iniţiator, a punctelor de vedere emise de organizaţiile sindicale din

domeniu, care au sosit în ziua de 28 ianuarie 2004. Totodată, Comisia a decis să solicite
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Ministerului Culturii şi Cultelor un material documentar privind situaţia instituţiilor de

spectacole.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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