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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

R A P O R T  S U P L I M E N T A R

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.

51/1998 privind îmbunãtãþirea sistemului de finanþare a programelor ºi

proiectelor culturale

˛n urma reexaminªrii proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunªtªþirea sistemului de finanþare a programelor ”i

proiectelor culturale, în ”edinþa din 24 noiembrie 1998, Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª propune, cu unanimitate de voturi, ca acesta sª fie

supus spre dezbatere ”i adoptare cu amendamentele anexate.

La întocmirea raportului a fost avut în vedere avizul Comisiei juridice, de

disciplinª ”i imunitªþi.

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 51/1998

privind îmbunªtªþirea sistemului de finanþare a programelor ”i proiectelor culturale

face parte din categoria legilor ordinare.

Prezentul raport înlocuie”te raportul anterior al Comisiei.

PRE ªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HA ªOTTI



Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª

A M E N D A M E N T E

la proiectul de lege privind aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunªtªþirea

sistemului de finanþare a programelor ”i proiectelor culturale

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)

Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Articol unic � Se aprobª Ordonanþa Guvernului nr. 51
din 11 august 1998 privind îmbunªtªþirea sistemului de
finanþare a programelor ”i proiectelor culturale,
adoptatª în temeiul art. 1 pct. 9 lit. a) din Legea nr.
148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite
ordonanþe ”i publicatª în Monitorul Oficial, Partea I,
nr. 296 din 13 august 1998.

Amendament propus de Comisie

Art. I. - Se aprobª Ordonanþa Guvernului nr. 51 din 11
august 1998 privind îmbunªtªþirea sistemului de
finanþare a programelor ”i proiectelor culturale, în
temeiul art. 1 pct. 9 lit. a) din Legea nr. 148/1998
privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanþe ”i
publicatª în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
296 din 13 august 1998 cu urmªtoarele modificªri:

Din motive de tehnicª
legislativª.

2. Art. 2 - (1) Programele ”i proiectele culturale, finanþate
de la bugetul de stat ”i/sau de la bugetele locale, se
aprobª de cªtre ordonatorii principali de credite pentru
activitªþile proprii ”i pentru cele organizate de cªtre
instituþiile din subordinea acestora.

Amendament propus de Comisie

1. Alin. (1) din art. 2 se modificª ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 2 - (1) Programele ”i proiectele culturale, finanþate
de la bugetul de stat ”i/sau de la bugetele locale, se
aprobª de cªtre ordonatorii principali de credite pentru
activitªþile proprii ”i pentru cele organizate de cªtre
instituþiile din subordinea acestora, altele decât
obligaþiile ori programele minimale ce urmeazª a fi
realizate anual.

Pentru a nu intra în
contradicþie cu prevederile
O.G.R nr. 9/1996.
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3. Amendament propus de Comisie

2. Dupª art. 2 se introduce un nou articol, care va
avea urmªtorul cuprins:

(1) Asociaþiile ”i fundaþiile române cu personalitate
juridicª, precum ”i alte organizaþii neguvernamentale
fªrª scop lucrativ, care iniþiazª ”i organizeazª programe
”i proiecte culturale, pot primi subvenþii alocate de la
bugetul de stat sau, dupª caz, de la bugetele locale, care
vor fi utilizate, în exclusivitate, pentru acoperirea,
parþialª sau integralª, a cheltuielilor aferente
programelor ”i proiectelor culturale stabilite ca
beneficiare ale subvenþiilor,

(2) Criteriile de acordare a fondurilor pentru
organizaþiile neguvernamentale menþionate în alin. (1)
vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin
hotªrâre a Guvernului.

(3) Nivelul subvenþiilor alocate se aprobª de cªtre
ordonatorii principali de credite bugetare, dupª caz.

(4) Dobânzile aferente sumelor alocate potrivit alin.(1)
vor fi utilizate numai pentru finaþarea cheltuielilor
aferente programelor ”i proiectelor stabilite ca
beneficiare ale subvenþiilor.

(5) Modul de utilizare a subvenþiilor acordate de la
buget este supus controlului, conform legilor în
vigoare.

(6) Lista asociaþiilor ”i fundaþiilor române cu
personalitate juridicª, a celorlalte organizaþii
neguvernamentale fªrª scop lucrativ, care au primit

Pentru a instituirea unui
sistem coerent ”i
tranparent de acordare a
alocaþiilor bugetare.
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subvenþii, precum ”i cuantumul acestora, se face
publicª, în mod oficial, prin grija ordonatorilor de
credite care au acordat subvenþia.

4. Art. 7 - (1) Colaboratorii angajaþi în condiþiile legii,
pentru realizarea unor programe sau proiecte culturale
pot primi o remuneraþie de pânª la nivelul salariului
mediu de bazª maxim prevªzut pentru funcþiile de
execuþie din cadrul instituþiei publice organizatoare.

Amendament propus de Comisie

3. Alin. (1) din art. 7 se modificª ”i va avea
urmªtorul cuprins:

Art. 7 - (1) Colaboratorii angajaþi în condiþiile legii, de
cªtre ordonatorii principali de credite, pentru realizarea
unor programe sau proiecte culturale pot primi o
remuneraþie de pânª la nivelul salariului mediu de bazª
maxim prevªzut pentru funcþiile de execuþie din cadrul
instituþiei publice organizatoare.

Pentru a se evita orice
confuzii.

5. Amendament propus de Comisie

Art. II. � Ordonanþa Guvernului nr. 51 din 11 august
1998 privind îmbunªtªþirea sistemului de finanþare a
programelor ”i proiectelor culturale, publicatª în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 13
august 1998, cu modificªrile aduse prin prezenta lege,
se va republica în Monitorul Oficial al României,
dându-se textelor o nouª numerotare.

Din motive de tehnicª
legislativª.

PRE“EDINTE, SECRETAR,

        Gabriel ÞEPELEA         Puiu HA“OTTI

Experþi parlamentari,

Cristina DAN Virgil “tefan NIÞULESCU


