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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES -VERBAL

al şedinţelor din zilele de 16 şi 17 martie 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. Au

participat, ca invitaţi, din partea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, d-nul

director general adjunct Eugen Vasiliu şi d-nul şef de serviciu Laurenţiu Oprea, din partea

Ministerului Integrării Europene, d-na Oana Căpeţ şi d-na Claudia Secu, consilieri, din

partea Ministerului Justiţiei, d-na Iarina Prelipceanu, consilier, , din partea Inspectoratului

General al Poliţiei, d-na comisar Elena Tanislav, precum şi reprezentanţi ai Uniunii

Producătorilor de Fonograme din România, ai organizaţiei Business Software Alliance şi

ai Asociaţiei pentru Combaterea Pirateriei RO-ACT. Au fost dezbătute în continuare

articolele capitolelor III şi IV. Au luat cuvântul, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte Mihai

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

Muscă, precum şi d-nii deputaţi Mitică Bălăeţ, Ioan Onisei şi Alexandru Sassu.

Dezbaterile vor continua la proxima şedinţă, pentru discutarea unor reformulări de articole

rămase în suspensie.

2.. Audierea membrilor Consiliului Naţional a Audiovizualului la solicitarea

Comisiei. Dezbaterea cu privire la caracterul indecent al emisiunii Big Brother prezentat

de postul de televiziune Prima TV în prime time. Din partea Consiliului Naţional al

Audiovizualului, au fost prezenţi d-nul preşedinte Ralu Filip, şi d-nii Dan Grigore şi

Şerban Pretor, membri. La dezbateri au luat cuvântul, în afară de invitaţi, d-nul preşedinte

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

Árpád Francisc, d-na deputat Monica Octavia Muscă, precum şi d-nii deputaţi, Mitică

Bălăeţ, Constantin Duţu, Ion Dolănescu, Gheorghe Firczak, Ioan Onisei, Alexandru Sassu.
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În cursul discuţiilor au fost semnalate încălcări ale deciziilor. Consiliului Naţional al

Audiovizualului de către postul de televiziune Prima TV, pentru care acesta a fost

sancţionat, şi a fost subliniată necesitatea organizării unei ample dezbateri pe marginea

vulgarităţii, a indecenţei şi a violenţei, promovate în domeniul audiovizualului, cu scopul

ridicării nivelului de audienţă.
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PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE  

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU
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