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CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
PROCES -VERBAL
al şedinţelor din zilele de 20 şi 21 iunie 2006
Din numărul total de 21 de membri, la lucrările Comisiei din ziua de 20 iunie a.c., au fost
prezenţi 17 deputaţi, lipsind: d-na deputat Gabriela Creţu (G.P. al PSD), dl. deputat Kelemen Hunor
(G.P. al UDMR), dl. deputat Radu Podgoreanu (G.P. al PSD) şi dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al
PNL). În ziua de 21 iunie au fost prezenţi 20 de deputaţi, lipsind dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P.
al PNL), dl. deputat Bogdan Olteanu (G.P. al PNL) a fost înlocuit de dl. deputat Zaharia Claudius
Mihai (G.P. al PNL), iar dl. deputat Dumitru Avram (G.P. al PRM) fiind înlocuit de d-na deputat
Lia Olguţa Vasilescu.
Lucrările Comisiei au fost conduse, alternativ, de d-na preşedinte Raluca Turcan şi de dl.
vicepreşedinte Petre Străchinaru.
Comisia a adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi:
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind
cinematografia. Dezbateri în vederea întocmirii raportului suplimentar pentru articolele 66 şi 67. La
lucrările Comisiei a participat dl. Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerului Culturii şi Cultelor.
Au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, d-na vicepreşedinte Rodica Nassar, dl.
vicepreşedinte Petre Străchinaru, dl. secretar Marton Arpad Francisc, d-na deputat Angela Buciu, dna deputat Monica Octavia Muscă, d-na deputat Lia Olguţa Vasilescu, dl. deputat Mihai Mălaimare,
dl. deputat Emilian Frâncu, dl. deputat Mircea Stănescu şi dl. deputat Kelemen Hunor. În urma
dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală în
momentul votării, adoptarea proiectului de Lege, cu amendamente.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 25/2006 pentru întărirea
capacităţii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Dezbateri în vederea
întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat: dl. Ioan Onisei, secretar de stat în
Ministerului Culturii şi Cultelor; d-na director general Rodica Pârvu şi dl. director Laurenţiu Oprea
din partea Oficiului Român pentru Drepturile de Autor; dl. comisar Cristian Enache, din partea
Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti; dl. Dan Popi, preşedintele Uniunii
Producătorilor de Fonograme din România, dl. Alexandru Ciocâlteu, preşedintele ADPFR şi alţi
reprezentanţi ai societăţii civile. La dezbateri au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, dl.
vicepreşedinte Petre Străchinaru, dl. secretar Marton Arpad Francisc, d-na deputat Monica Octavia
Muscă, d-na deputat Angela Buciu, dl. deputat Emilian Frâncu şi dl. deputat Kelemen Hunor.
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Membrii Comisiei au hotărât adoptarea cu amendamente a proiectului de Lege, cu majoritatea
voturilor celor prezenţi în sală în momentul votării.
4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul
de autor şi drepturile conexe. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Membrii Comisiei au hotărât
amânarea dezbaterilor, solicitându-se prezenţa iniţiatorului.
5. Proiectul de Lege pentru completarea art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la
informaţii de interes public. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au
participat: dl. senator Marius Marinescu, în calitate de iniţiator; dl. Ioan Onisei, secretar de stat în
Ministerului Culturii şi Cultelor; dl. Codrin Vulcu, consilier în Autoritatea Naţională pentru
Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice. La dezbateri au luat cuvântul: dl.
vicepreşedinte Petre Străchinaru, d-na vicepreşedinte Rodica Nassar şi d-na deputat Monica Octavia
Muscă. Membrii Comisiei au hotărât continuarea dezbaterilor în proxima şedinţă.
6. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 109/3 mai 2005 privind instituirea
indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din
România. Dezbateri în vederea întocmirii raportului. La lucrările Comisiei au participat: dl. deputat
Mircea Giurgiu, în calitate de iniţiator; dl. Ioan Onisei, secretar de stat în Ministerului Culturii şi
Cultelor; dl. Leonard Pădureţ, preşedintele Sindicatelor Ramura Cultură. La dezbateri au luat
cuvântul: dl. vicepreşedinte Petre Străchinaru, d-na deputat Angela Buciu, dl. deputat Mihai
Mălaimare. Membrii Comisiei au hotărât ca votul final să fie dat în proxima şedinţă.
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