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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 19 şi 20 decembrie 2001

La lucrările Comisiei au fost prezenţi după cum urmează: în ziua de 19 decembrie

2001, 17 deputaţi, lipsind d-nul vicepreşedinte Constantin Duţu (G.P. al PRM) şi d-nii

deputaţi Vasile Puşcaş (G.P. al PSD) şi Alexandru Sassu (G.P. al PD), iar, în ziua de 20

decembrie 2001, 19 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).

Lucrările şedinţelor au fost conduse, alternativ, de d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, de d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu şi de d-nul secretar Márton Árpád

Francisc. Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine

de zi:

1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 124/2000 pentru

completarea cadrului juridic privind dreptul de autor şi drepturile conexe, prin adoptarea

de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniul audio şi video, precum şi a

programelor pentru calculator (reexaminare la cererea Preşedintelui României). Dezbateri

în vederea întocmirii raportului. A participat, ca invitat, d-nul Eugen Vasiliu, director

general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Proiectul de Lege a fost

adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi (19), cu un amendament.

Au luat parte la dezbateri, în afară de invitat, d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Monica Octavia Musca şi

d-nul deputat Ioan Onisei.

2. Proiectul de Lege pentru folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii

publice. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Comisia a dezbătut şi votat, cu

amendamente, titlul şi primul articol al proiectului. A participat, ca invitat, d-nul senator

George Pruteanu, iniţiatorul proiectului.

Au luat parte la dezbateri, în afară de invitat, d-nul preşedinte Mihai Adrian

Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Mădălin Voicu, d-nul secretar Márton Árpád Francisc,
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d-nele deputate Leonida Lari Iroga şi Monica Octavia Musca, precum şi d-nii deputaţi

Mitică Bălăeţ, Gheorghe Firczak, Kelemen Hunor şi Ioan Onisei.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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