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PROCES -VERBAL

al ºedinþelor din zilele de 10 ºi 11 februarie 2004

La lucrãrile Comisiei au fost prezenþi, 18 deputaþi, lipsind d-nul deputat Vasile

Puºcaº (G.P. al PSD).

ªedinþele au fost conduse de d-nul preºedinte Mihai Adrian Mãlaimare. Comisia a

adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenþi, urmãtoarea ordine de zi:

1. Propunerea legislativã privind instituþiile publice de spectacole ºi concerte.

Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar. Au participat în calitate de invitaþi:

din partea Uniunii Sindicatelor din Instituþiile de Spectacol, d-nii Cristian ªofron,

preºedinte, Mugur Arvunescu, d-na Mihaela Ene, jurist; din partea Federaþiei Artiºtilor

Interpreþi din România, d-nul Leonard Pãdureþ, preºedinte; din partea Blocului Naþional

Sindical, d-nul Ovidiu Jurca, vicepreºedinte; din partea Ministerului Culturii ºi Cultelor, d-

na Oana Popescu, consilier.  În cursul dezbaterilor, invitaþii ºi-au expus punctele de vedere

asupra textului propunerii legislative, iar la finalizarea discuþiilor s-a luat hotãrârea ca în

termen de douã sãptãmâni sã fie prezentate în scris propuneri de amendare, ce urmeazã a fi

discutate la o datã ce va fi stabilitã ulterior. Au luat cuvântul d-nul preºedinte Mihai

Mãlaimare, d-nele deputat Monica Octavia Musca ºi Leonida Lari Iorga, d-nii deputaþi

Ioan Onisei ºi Alexandru Sassu.

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr.

64/2003 pentru stabilirea unor mãsuri privind înfiinþarea, organizarea, reorganizarea sau

funcþionarea unor structuri în cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a

altor organe de specialitate ale administraþiei publice centrale ºi a unor instituþii publice.

Dezbateri în vederea întocmiri avizului. Au luat parte, în calitate de invitaþi, d-nul Ion

Antonescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii ºi Cultelor; din partea Centrului

Naþional al Cinematografiei, d-nul Decebal Mitulescu, director general ºi d-na Delia

Mucicã, consilier. Comisia a hotãrât, cu unanimitatea voturilor celor prezenþi, sã acorde

aviz favorabil, cu amendamente. La discuþii au luat cuvântul: d-nul preºedinte Mihai
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Mãlaimare, d-nul secretar Marton Arpad Francisc, d-na deputat Monica Octavia Musca, ºi

d-nii deputaþi Ioan Onisei ºi Alexandru Sassu.

3. Proiectul de Lege privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de

specialitate artisticã din cadrul Filarmonicii “George Enescu” din Bucureºti. Dezbateri în

vederea întocmirii avizului. În calitate de invitaþi, la lucrãrile Comisiei au participat d-nul

Nicolae Licareþ, director adjunct al Filarmonicii “George Enescu” din Bucureºti, iar din

partea Ministerului Culturii ºi Cultelor, d-nul Fred Popovici, consilier. În urma

dezbaterilor, membrii Comisiei au hotãrât cu unanimitatea voturilor celor prezenþi,

acordarea avizului favorabil proiectului de lege, cu amendamente. La discuþii au luat parte

d-nul preºedinte Mihai Mãlaimare, d-nul vicepreºedinte Mãdãlin Voicu, d-na deputat

Monica Octavia Muscã ºi d-nul deputat Ioan Onisei.

4. Proiectul de lege pentru modificarea ºi completarea Legii nr. 8/1996 privind

dreptul de autor ºi drepturile conexe. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La

dezbateri au participat, în calitate de invitaþi, d-na Rodica Pãrvu ºi d-nul Eugen Vasiliu,

director general ºi, respectiv, director adjunct al Oficiului Român pentru Drepturi de

Autor, precum ºi d-nul Laurenþiu Oprea, ºef serviciu; din partea Ministerului Integrãrii

Europene, d-na Claudia Secu, consilier. Au fost votate cu amendamente articolele 123 -

129. Au luat parte la discuþii, în afarã de invitaþi, d-nul preºedinte Mihai Adrian

Mãlaimare, d-na deputat Monica Octavia Musca ºi d-nul deputat Alexandru Sassu.

Dezbaterile urmeazã sã fie reluate la proxima ºedinþã.

5. La invitaþia Comisiei, au participat la lucrãri d-na Tatiana Brega, consilier în

Ministerul Finanþelor Publice, ºi d-na Monica Ion, consilier la Autoritatea Naþionalã a

Vãmilor. Au fost discutate probleme privind exportul de carte ºi publicaþii, ca efect al

prevederilor Ordonanþei Guvernului nr. 59/2003, aprobatã prin Legea 545/2003. La

discuþii au luat parte d-nul preºedinte Mihai Adrian Mãlaimare, d-na deputat Monica

Octavia Musca ºi d-nul deputat Alexandru Sassu.

PREªEDINTE,

Mihai Adrian MÃLAIMARE

  SECRETAR,

 Ileana STANA IONESCU


