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PROCES – VERBAL
al şedinţelor din zilele de 13 şi 14 aprilie 2010
Din numărul total de 18 membri, la lucrările Comisiei din zilele de 13 şi 14
aprilie a.c., au fost prezenţi un număr de 12 deputaţi, lipsind: d-na deputat Roberta
Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl.
deputat Nicolae Bănicioiu (G.P. al PSD+PC), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al
PD-L), dl. deputat Gheorghe Zoicaş (independent) şi dl. deputat Kelemen Hunor (G.P.
al UDMR).
Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2003
privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES (PL-x
623/2009). Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Vot final. Doamna preşedinte
Raluca Turcan a supus la vot proiectul de lege cu amendamentele discutate în
şedinţele

anterioare. Membrii Comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi,

propună plenului Camerei

Deputaţilor

adoptarea

proiectului

de

Lege,

să
cu

amendamente.
2. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea
monumentelor istorice (PL-x 525/28.10.2009). Dezbateri în vederea întocmirii
raportului. Domnul Kelemen Hunor, ministrul culturii şi patrimoniului naţional a fost
prezent la lucrările Comisiei, în calitate de invitat şi a solicitat amânarea discuţiilor
asupra acestei iniţiative legislative până la finalizarea proiectului care se află în lucru
la minister. În cursul dezbaterilor au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan
şi domnul vicepreşedinte Victor Socaciu. Membrii Comisiei au hotărât să amâne
dezbaterile şi să aştepte transmiterea proiectului privind Codul Patrimoniului Naţional,
de către Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional.
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3. Diverse. Au fost dezbătute probleme semnalate Comisiei prin memorii şi
sesizări. Domnul vicepreşedinte Victor Socaciu a adus în discuţie situaţia conflictuală
existentă între unele organisme de gestiune colectivă în domeniul dreptului de autor şi
drepturilor conexe, cum ar fi UCMR-ADA - care gestionează drepturile de autor în
domeniul muzical - şi Oficiul Român pentru Drepturile de Autor. Controalele
efectuate de Oficiului Român pentru Drepturi de Autor au determinat un val de
proteste la nivelul organismelor de gestiune colectivă împotriva acestei instituţii, al
cărui rol este tocmai acela de menţinere a echilibrului între autori şi utilizatori, precum
şi verificarea respectării legalităţii în domeniu. Totodată, în cadrul dezbaterilor s-a
subliniat faptul că până în prezent nu a fost republicată Legea nr. 8 din 1996 privind
dreptul de autor şi drepturile conexe, numeroasele modificări aduse textului de lege
făcând posibilă chiar apariţia unor inadvertenţe în ceea ce priveşte unele corelări de
articole în cadrul actului normativ. Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca
Turcan, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, domnul deputat Márton Árpád
Francisc şi domnul deputat Gheorghe - Mirel Taloş. Doamna preşedinte Raluca
Turcan a subliniat faptul că este necesară programarea unor audieri la care să participe
toate părţile implicate.
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