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R A P O R T  

asupra Proiectului 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 

 

 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  a fost transmis Comisiei cu adresa nr.P.L-x 235 din 5 aprilie 2006. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în 

fond cu acest proiect de Lege,  spre avizare fiind transmis  Comisiei pentru buget, 

finanţe şi bănci, Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi 

echilibru ecologic, Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi. Comisia a primit avize favorabile, în forma 

adoptată de Senat, din partea Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic, Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi şi a 

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, iar din partea Comisiei pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport nu s-a primit avizul până la data întocmirii raportului. În 

redactarea raportului, Comisia a ţinut cont de avizul emis de Consiliul Legislativ. 

Potrivit prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată, 

proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare.  

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din ziua de 4 mai 2006.  

În conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, la dezbatere a luat parte, din partea Guvernului, d-nul Ioan Onisei, 

secretar de stat în Ministerului Culturii şi Cultelor.  
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 21 de membri 

ai Comisiei. 

Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 30 martie 2006. 

 Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votării. 

 Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă propune adoptarea proiectului 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, în forma adoptată de Senat. 
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