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al şedinţelor din zilele de 2 şi 3 septembrie 2003

La lucrările Comisiei din ziua de 2 septembrie 2003, au fost prezenţi 16

deputaţi, lipsind d-na deputat Carmen Ileana Moldovan (G.P. al PSD), d-na deputat

Monica Octavia Musca (G.P. al PSD) şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD),

iar în ziua de 3 septembrie a.c., au fost prezenţi 17 deputaţi, lipsind d-na deputat

Carmen Ileana Moldovan (G.P. al PSD) şi d-nul deputat Vasile Puşcaş (G.P. al PSD).

Şedinţele Comisiei au fost conduse alternativ de d-nul preşedinte Mihai

Adrian Mălaimare şi d-nul vicepreşedinte Constantin Duţu.

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 în calitate de invitaţi: d-na Rodica Pârvu, director  general şi

d-nul Eugen Vasiliu, directorul general adjunct al Oficiului Român pentru Drepturile

de Autor. La discuţii au luat parte d-nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul

vicepreşedinte Constantin Duţu şi d-nul secretar Márton Árpád Francisc. Dezbaterile

au continuat, fiind analizate prevederile tuturor articolelor proiectului de lege, urmând

ca la proxima şedinţă să se reia discuţia asupra amendamentele prezentate, fiind

urmărit conţinutul directivelor europene din domeniu.

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 71/2003 pentru modificarea art. 40 din Legea nr. 41/1994 privind

organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române

de Televiziune. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La discuţii au luat parte d-

nul preşedinte Mihai Adrian Mălaimare, d-nul vicepreşedinte Constantin Duţu, d-nul

secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Leonida Lari Iorga şi d-nii deputaţi



Mitică Bălăeţ şi Ioan Onisei. Discuţiile au avut ca subiect amendamente depuse. În

încheierea dezbaterilor membrii Comisiei au hotărât invitarea d-ului Valentin Nicolau,

preşedinte-director general al Societăţii Române de Televiziune şi a d-ului Dragoş

Şeuleanu, preşedinte-director general al Societăţii Române de Radiodifuziune pentru a

participa la lucrările Comisiei.

3.  Propunerea legislativă privind instituţiile publice de spectacole şi concerte.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului. Discutarea propunerii legislative a fost

amânată pentru proxima şedinţă a Comisiei.

4. Diverse. S-au discutat problemele ridicate de membrii Comisiei cu privire la

situaţia financiară a Bibliotecii Naţionale şi activitatea Ministerului Culturii şi

Cultelor.

PREŞEDINTE,

Mihai Adrian MĂLAIMARE

SECRETAR,

Ileana STANA IONESCU
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