PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR
Comisia pentru culturã, arte, mijloace de informare în masã
PROCES -VERBAL

al ºedinþei din ziua de 26 septembrie 2000

La lucrãrile Comisiei au fost prezenþi 10 deputaþi, lipsind d-nul secretar Mãdãlin
Voicu (G.P. al Minoritãþilor Naþionale), d-nele deputat Monica Octavia Muscã (G.P. al
PNL) ºi Leonida Iorga Lari (G.P. al PRM), d-nii deputaþi Adrian Iorgulescu (G.P. al
PNÞCD – Civic - Ecologist), Lazãr Lãdariu (G.P. al PUNR), Eugen Nicolicea, Dumitru
Pâslaru (G.P. al PDSR) ºi Vasile Vetiºanu (independent).
Lucrãrile ºedinþei au fost conduse, alternativ de d-nul preºedinte Gabriel Þepelea
ºi de d-na vicepreºedinte Eugenia Moldoveanu.
Comisia a adoptat, în unanimitate, urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 124/2000 pentru
completarea cadrului juridic privind drepturile de autor ºi drepturile conexe, prin
adoptarea de mãsuri pentru combaterea pirateriei în domeniul audio ºi video, precum ºi a
programelor pentru calculator. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Membrilor
Comisiei le-a fost prezentat un memoriu al Asociaþiei Române de Antipiraterie, în
legãturã cu prevederile ordonanþei, prin care conducerea asociaþiei solicitã abrogarea unor
articole din text. Þinând cont de ordinea de zi încãrcatã, membrii Comisiei au decis ca
dezbaterea sã fie reluatã la proxima ºedinþã.
2 – 3. Proiectul Legii bibliotecilor ºi Propunerea legislativã privind "Legea
bibliotecilor". Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Au participat, ca invitaþi, din
partea Ministerului Culturii, d-na secretar de stat Maria Berza, d-na director Ana
Andreescu ºi d-nul Ionicã Pârvu, consilier; din partea Asociaþiei Bibliotecarilor din
Bibliotecile Publice din România, d-na Silvia Nestorescu, secretar general, iar din partea
Asociaþiei Bibliotecarilor din Învãþãmânt – România, d-nul Mircea Regnealã, preºedinte.
A fost prezent d-nul deputat Miticã Bãlãeþ, iniþiatorul propunerii legislative. Þinând cont
de faptul cã dezbaterile generale la propunerea legislativã privind "Legea bibliotecilor" au
avut loc încã din anul 1998 ºi cã, de atunci, nu a mai intervenit nimic nou în textul
iniþiativei, Comisia a hotãrât sã înceapã dezbaterile generale numai pentru proiectul de
Lege elaborat de Guvern. Dupã prezentarea generalã a proiectului, au luat cuvântul ceilalþi
invitaþi, precum ºi d-nul preºedinte Gabriel Þepelea ºi d-nii deputaþi Alexandru Ioan
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Badea ºi Márton Árpád Francisc.

Dupã încheierea dezbaterilor generale la proiectul de

Lege, au fost discutate primele 5 articole ale proiectului. La aceste discuþii a participat, pe
lângã membrii Comisiei, ºi d-nul deputat Miticã Bãlãeþ.
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