
Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

14/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 

 

 În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 14/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997, propunem ca acesta să fie 

supus spre dezbatere şi adoptare cu amendamentele fomulate în Comisia pentru cultură, 

arte, mijloace de informare în masă, care au fost avizate favorabil de  Comisie. 

 

 

PREŞEDINTE, SECRETAR, 

 

Gabriel ŢEPELEA  

 

Puiu HAŞOTTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru cultură, arte,  
mijloace de informare în masă 

AMENDAMENTE 
la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 14/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 

Nr.crt. Textul iniţial Textul propus de Comisie Motivaţie 

0 1 2 3 

1. Anexa 3/53 Societatea Română de 

Radiodifuziune. Bugetul pe anul 1997 

II CHELTUIELI  - TOTAL: 56.895.780 mii lei 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII - 

52.380.780 mii lei 

din care pentru: 

- plata staţiilor şi circuitelor datorate agenţilor 

economici din sistemul comunicaţiilor - 

45.340.780 mii lei 

Amendament formulat în cursul 
dezbaterilor, în Comisie 

Anexa 3/53 Societatea Română de 

Radiodifuziune. Bugetul pe anul 1997 

II CHELTUIELI  - TOTAL: 118.014.780 mii 

lei 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII - 

113.499.780 mii lei 

din care pentru: 

- plata staţiilor şi circuitelor datorate agenţilor 

economici din sistemul comunicaţiilor -  

106.459.780 mii lei 

Diferenţa de 61.119.000 mii 
lei este necesară pentru plata 
staţiilor şi circuitelor datorate 
agenţilor economici din 
sistemul comunicaţiilor care, 
în conformitate cu 
prevederile art. 45 din Legea 
nr. 41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de 
Radiodifuziune  şi a 
Societăţii Române de 
Televiziune, se acoperă de la 
bugetul de stat.  
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2.  Anexa 3/54 Societatea Română de Televiziune. 

Bugetul pe anul 1997 

II CHELTUIELI  - TOTAL: 49.410.830 mii lei 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII - 

34.050.830 mii lei 

din care pentru: 

- plata staţiilor şi circuitelor datorate agenţilor 

economici din sistemul comunicaţiilor - 

20.955.000 mii lei 

Amendament formulat în cursul 
dezbaterilor, în Comisie 

Anexa 3/54 Societatea Română de 

Televiziune. Bugetul pe anul 1997 

II CHELTUIELI  - TOTAL: 73.270.830 mii lei 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII - 

57.910.830 mii lei 

din care pentru: 

- plata staţiilor şi circuitelor datorate agenţilor 

economici din sistemul comunicaţiilor - 

44.815.000 mii lei 

Diferenţa de 23.860.000 mii 
lei este necesară pentru plata 
staţiilor şi circuitelor datorate 
agenţilor economici din 
sistemul comunicaţiilor care, 
în conformitate cu 
prevederile art. 45 din Legea 
nr. 41/1994 privind 
organizarea şi funcţionarea 
Societăţii Române de 
Radiodifuziune  şi a 
Societăţii Române de 
Televiziune, se acoperă de la 
bugetul de stat.  
 

 
PREŞEDINTE,  SECRETAR, 

 
Gabriel ŢEPELEA  Puiu HAŞOTTI 

 
 

 


