PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
PROCES -VERBAL
al şedinţei din ziua de 18 septembrie 2002
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, lipsind d-nul deputat Vasile
Puşcaş (G.P. al PSD). Şedinţa a fost condusă de d-nul preşedinte Mihai Adrian
Mălaimare.
Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine
de zi:
1. Audierea, la cerere, a d-lui Dragoş Şeuleanu, preşedinte - director general al
Societăţii Române de Radiodifuziune. Au mai participat, în calitate de invitaţi, din
partea Societăţii Române de Radiodifuziune, d-nul Mircea Manole, director general
adjunct şi d-nul Gheorghe Verman, director general adjunct.
D-nul Dragoş Şeuleanu, preşedinte - director general, a făcut o prezentare a
Raportului dintre posturile de radio şi unităţile de producţie de la Societatea Română
de Radiodifuziune, definind mecanismele pentru proiectarea, aplicare şi evaluarea
politicii şi a strategiilor editoriale ale postului public de radio. În cursul dezbaterilor sa precizat dorinţa noii conduceri a Societăţii Române de Radiodifuziune de a
introduce în activitatea generală şi a fiecărui sector proceduri de lucru clare, simple,
aplicabile tuturor angajaţilor, instrumente prin care să se stimuleze creaţia jurnalistică,
să se simplifice procesul decizional, să se reducă birocraţia internă şi tensiunile inter şi intra - departamente.
La discuţii au luat parte, d-nul preşedinte Mihai Mălaimare, d-nul
vicepreşedinte Constantin Duţu, d-nul secretar Márton Árpád Francisc, d-nele deputat
Eugenia Moldoveanu, Monica Octavia Muscă, Ileana Stana Ionescu, Iorga Leonida
Lari şi d-nii deputaţi Gheorghe Firczak, Ioan Onisei, Mitică Bălăeţ, Slavomir
Gvozdenovici, Eugen Nicolicea.
2.

Audierea d-nei Rodica Pârvu, director general, şi a d-lui Eugen Vasiliu,

director adjunct - Oficiul Român pentru Drepturile de Autor.

D-na Rodica Pârvu, director general, a prezentat Raportul privind problemele
organizării şi funcţionării Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, de la înfiinţare
şi până în prezent, solicitat de Comisie. S-a subliniat faptul că dezvoltarea pieţei
româneşti şi creşterea interesului în exteriorul României pentru fenomenele care se
petrec pe piaţa noastră, au condus la necesitatea modificării şi completării cadrului
legislativ, instituit de Legea nr. 8/1996, cu alte acte normative, care vizau măsurile
specifice pentru combaterea pirateriei cu fonograme, videograme şi programe pentru
calculator. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au aprobat formarea unui colectiv
de lucru, împreună cu specialiştii ORDA, pentru identificarea modificărilor
legislative, necesare întăririi autorităţii ORDA în activitatea de supraveghere a
aplicării legislaţiei în domeniu, şi mai ales a instituirii unor sancţiuni contravenţionale
mai severe, cu scopul principal de a proteja titularii de drepturi de autor şi ai
drepturilor conexe.
La discuţii au luat parte, d-nul preşedinte Mihai Mălaimare, d-nul secretar
Márton Árpád Francisc, d-nele deputat Eugenia Moldoveanu, Monica Octavia Muscă,
Irina Loghin şi d-nii deputaţi Alexandru Sassu, Ioan Onisei.
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