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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, lipsind d-nii deputaţi Eugen 

Nicolicea (G.P. al PDSR) şi Puiu Haşotti (G.P. Naţional Liberal). 

 Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

 1. .Audierea doamnei Constanţa Moisescu, director general al Oficiului Român 

pentru Drepturile de Autor, în legătură cu aplicarea Legii nr. 8/1996. 

 Doamna Constanţa Moisescu a prezentat activitatea Oficiului Român pentru 

Drepturile de Autor de la intrarea în vigoare a Legii nr. 8/1996 şi până în prezent, 

subliniind  problemele de natură organizatporică, logistică şi de personal cu care se 

confruntă această instituţie.  

 Domnii deputaţi Adrian Iorgulescu, Gheorghe Şerban, Alexandru Badea şi 

Alexandru Sassu au pus o serie de întrebări cu privire la stadiul finalizării negocierilor  

dintre organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor sau a drepturilor conexe şi 

utilizatori, negocieri demarate la iniţiativa ORDA, pentru stabilirea tarifelor  de utilizare a 

operelor şi prestaţiilor artistice. 

 2. Informare cu privire la proiectele de lege şi propunerile legislative cu  care 

Comisia este sesizată în fond sau pentru care urmează să dea aviz, precum şi cu privire la 

rapoartele care urmează să  fie întocmite împreună cu comisia similară de la Senat. 

 Comisia a hotărât să solicite Comisiei de buget, finanţe, bănci, urgentarea avizului 

privind raportul de activitate şi contul de execuţie bugetară pe anul 1996 al Societăţii 

Române de Radiodifuziune şi,  după consultarea Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
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informare în masă a Senatului, să solicite Birourilor Permanente stabilirea datei la care 

urmează să aibă loc şedinţa comună a celor două comisii în vederea întocmirii raportului . 

 Aceeaşi procedură urmează a fi urmată şi în ceea ce  priveşte raportul de activitate 

al Consiliului Naţional al Audiovizualului pe anul 1996.     

 3. Diverse.  

 Comisia a analizat o parte din memoriile, scrisorile şi răspunsurile primite la 

intervenţiile Comisiei, în timpul vacanţei parlamentare. 

 De asemenea, Comisia a hotărât să transmită Ministerului Culturii o notă cu 

problemele pe care doreşte să le ia în discuţie, la proxima întâlnire cu ministrul culturii . 

  

 

 

 

PREŞEDINTE,  

 

Gabriel ŢEPELEA  
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