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

al ºedinþei din ziua de 13 septembrie 2000

La lucrãrile Comisiei au fost prezenþi 17 deputaþi, lipsind d-nul deputat Gabriel
Þepelea (G.P. al PNÞCD – Civic - Ecologist).
Lucrãrile ºedinþei au fost conduse, alternativ de d-na vicepreºedinte Ileana
Filipescu ºi d-nul secretar Puiu Haºotti.
Comisia a adoptat, în unanimitate, urmãtoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 123/2000 pentru
modificarea ºi completarea Legii nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic,
teatral, muzical, folcloric ºi al artelor plastice. Dezbateri în continuare, în vederea
întocmirii raportului.
Au participat, ca invitaþi, d-nul Ion Caramitru, ministrul Culturii, d-na Aniºoara
Spînu, consilier în Ministerul Culturii, d-nul ªerban Sturdza ºi d-nul ªtefan Lungu,
preºedintele ºi, respectiv, vicepreºedintele Uniunii Arhitecþilor din România.
Au fost reluate dezbaterile, la solicitarea iniþiatorului, pentru toate articolele
ordonanþei. Au participat la discuþii d-na vicepreºedinte Ileana Filipescu, d-nii secretari
Puiu Haºotti ºi Mãdãlin Voicu ºi d-nul deputat Kakassy Sándor. Proiectul de lege a fost
avizat favorabil, cu modificãri, cu unanimitatea voturilor celor prezenþi.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 124/2000 pentru
completarea cadrului juridic privind dreptul de autor ºi drepturile conexe, prin adoptarea
de mãsuri pentru combaterea pirateriei în domeniul audio ºi video, precum ºi a
programelor pentru calculator.
Au participat, ca invitaþi, d-nul Ion Caramitru, ministrul Culturii, d-na Aniºoara
Spînu, consilier în Ministerul Culturii, d-na Rodica Pârvu, directorul general al Oficiului
Român pentru Drepturile de Autor, d-nul Florin Fãgãrãºeanu, directorul general al
Asociaþiei Române de Antipiraterie, d-nul Nicolae Burchel, preºedinte ºi d-na Ema
Caþichi, consilier juridic la Business Software Alliance.
Au participat la discuþii, în afarã de invitaþi, d-na vicepreºedinte Ileana Filipescu,
d-nii secretari Puiu Haºotti ºi Mãdãlin Voicu ºi d-nii deputaþi Alexandru Ioan Badea,
Adrian Iorgulescu, Kakassy Sándor ºi Márton Árpád Francisc. Au fost dezbãtute toate

