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SINTEZA
şedinţelor Comisiei din 28 şi 30 iunie 2005
La lucrările Comisiei din 28 şi 30 iunie au fost prezenţi 11 deputaţi.
Şedinţele Comisiei au fost conduse de dl. preşedinte Varujan Pambuccian.
ORDINEA DE ZI a fost următoarea: Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei
de la Tampere privind asigurarea resurselor de telecomunicaţii pentru atenuarea efectelor
dezastrelor şi acţiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitatea de voturi a membrilor
prezenţi.
Biroul permanent a trimis spre dezbatere şi avizare Comisiei pentru tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor, proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei de la Tampere
privind asigurarea resurselor de telecomunicaţii pentru atenuarea efectelor dezastrelor şi
acţiuni umanitare, adoptată la Tampere la 18 iunie 1998, P.L. X-254/22.06.2005.
Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege mai sus menţionat în şedinţa din 28
iunie 2005 şi în urma dezbaterilor au hotărât, cu unanimitate de voturi a membrilor prezenţi,
avizarea favorabilă a proiectului de lege.
Ca urmare a scrisorii transmise de către Secretarul General referitoare la participarea
unui reprezentant al Comisiei la „Colloquy on technology assessment for Central and Eastern
Europe” organizat de Consiliul Europei la Budapesta în perioada 19-20.09.2005, Comisia l-a
desemnat ca reprezentant pe dl. deputat Vladimir Mănăstireanu.
Prin adresa nr. 360/15.06.2005, dl. secretar general al CNR UNESCO, Alexandru
Mironov, a adresat o invitaţie Comisiei pentru participarea la workshop-ul internaţional
organizat în perioada 28-31 iulie 2005 intitulat Uniting the Seas in favour of World Heritage
Education for Sustainable Development with Support of ICTs. Comisia a hotărât ca la acest
eveniment să participe dl deputat Varujan Pambuccian.
Ca urmare a adresei Asociaţiei de comunicaţii prin cablu înregistrată cu nr.
142/28.06.2005, prin care aceasta sesizează Comisia cu privire la iniţiativa de modificare a
Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, membrii Comisiei au hotărât
organizaera unei audieri în data de 5 iulie 2005, ora 10, la care să participe asociaţiile din
domeniu şi reprezentanţii ministerelor implicate, precum şi cei ai Oficiului Român pentru
Drepturile de Autor. Cu această ocazie se vor purta discuţii în legătură cu intenţiile de
modificare a Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi a Legii
cinematografiei nr. 630/2002.
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