PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
PROCES -VERBAL
al şedinţelor din zilele de 3 şi 4 mai 2006
Din numărul total de 21 de membri, la lucrările Comisiei din ziua de 3 mai a.c., au fost
prezenţi 18 deputaţi, lipsind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat Sorin Dan
Mihalache (G.P. al PSD) şi dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD), iar dl. deputat Bogdan
Olteanu (G.P. al PNL) a fost înlocuit de dl. deputat Zaharia Claudius Mihail (G. P. al PNL), dl.
deputat Petre Străchinaru (G.P. al PD) fiind înlocuit de dl. deputat Dan Grigore (G.P. al PD). La
şedinţa Comisiei din ziua de 4 mai a.c., au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind: dl. deputat Sorin Dan
Mihalache (G.P. al PSD), dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Bogdan Olteanu
(G.P. al PNL).
Lucrările Comisiei au fost conduse de d-na preşedinte Raluca Turcan.
Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2005
privind modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat: dl. secretar de stat
Ioan Onisei, din partea Ministerului Culturii şi Cultelor; d-na secretar de stat Kibedi Katalin, din
partea Ministerului Justiţiei; dl. director general adjunct Eugen Vasiliu şi dl. director Laurenţiu
Oprea, din partea Oficiului Român pentru Drepturi de Autor. Au luat cuvântul: d-na preşedinte
Raluca Turcan, dl. secretar Márton Árpád Francisc, d-na deputat Monica Octavia Muscă, d-na
deputat Angela Buciu, d-na deputat Lavinia Şandru Vâlcov, dl. deputat Kelemen Hunor, dl. deputat
Mihai Mălaimare şi dl. deputat Emilian Frâncu. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât
adoptarea proiectului de lege cu amendamente, cu 9 voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere.
De asemnea, s-a votat cu unanimitate de voturi a celor prezenţi în sală în momentul votării,
propunerea de înfiinţare a unei comisii de anchetă parlamentară privind modul de gestionare al
fondurilor colectate de către organismele de gestiune colectivă din domeniul dreptului de autor.
Membrii Comisiei au solicitat Oficiului Român pentru Drepturi de Autor prezentarea periodică, la
interval de 3 luni, a unui raport în legătură cu modul de aplicare al legii.
2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2006 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2000 privind îmbunătăţirea finanţării unor programe
de dezvoltare sectorială iniţiate de Ministerul Culturii şi Cultelor. Dezbateri în vederea întocmirii
raportului. La lucrările Comisiei a participat dl. secretar de stat Ioan Onisei, din partea Ministerului
Culturii şi Cultelor. Au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. secretar Márton Árpád
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Francisc. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât adoptarea proiectului de Lege în forma
prezentă, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării.
3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea art. 20 din Legea Societăţii Naţionale
de Cruce Roşie din România nr. 139/1995. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Au luat
cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl. secretar Márton Árpád Francisc şi dl. deputat Emilian
Frâncu. Membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege, cu unanimitatea
voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului.

PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Raluca TURCAN

Dumitru AVRAM

