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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

A V I Z

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a

Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

În urma examinãrii, în ºedinþa din 4 octombrie 2000, a proiectului de Lege

pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la

rectificarea bugetului de stat pe anul 2000, trimis cu adresa nr. 494/2 octombrie 2000,

propunem ca acesta sã fie supus dezbaterii ºi adoptãrii cu amendamentele anexate.

Decizia a fost luatã cu unanimitatea voturilor celor prezenþi.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

VICEPREªEDINTE, SECRETAR,

Eugenia MOLDOVEANU Mãdãlin VOICU

Experþi,

Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU



Comisia pentru culturã, arte,

mijloace de informare în masã

A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)

Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Articol unic. – Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 145/2000 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2000.                                                                              

Amendament propus de Comisie

Articolul unic se modificã ºi va avea urmãtorul
cuprins:

Art. I – Se aprobã Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 145/2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2000, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 478 din 30 septembrie 2000, cu
urmãtoarele modificãri ºi completãri:

Din motive de tehnicã legislativã.

2. Amendament propus de Comisie

Dupã articolul 16 se introduce articolul 161, care va
avea urmãtorul cuprins:

Art. 161. – Litera c) din articolul 23 se completeazã
astfel:

„ Finanþarea revistelor Literaturã ºi Artã ºi Glasul
Naþiunii se face prin Departamentul pentru Relaþii cu
Românii de peste Hotare.“

Pentru o mai eficientã derulare a
fondurilor, þinând cont de
experienþa acumulatã pânã acum.

3. Anexa nr. 3/18, Ministerul Culturii

Capitol 5001 II. CHELTUIELI – TOTAL.
Influenþe: 28.024.000 mii lei. Program rectificat:
789.628.780 mii lei.

Capitol 5001, Articol 35, Alineat 01 Alocaþii de la
buget pentru instituþii publice

Amendament propus de Comisie

Anexa nr. 3/18 se modificã dupã cum urmeazã:

Anexa nr. 3/18

Capitol 5001 II. CHELTUIELI – TOTAL. Influenþe:
88.024.000 mii lei. Program rectificat: 849.628.780 mii

Pentru acoperirea necesarului
pentru cheltuielile cu salariile
(având în vedere creºterile salariale
acordate) ºi cheltuielile pentru
întreþinere ºi gospodãrie (având în
vedere majorarea tarifelor de livrare
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Influenþe: 16.000.000 mii lei. Program rectificat:
390.775.000 mii lei

lei.

Capitol 5001, Articol 35, Alineat 01 Alocaþii de la buget
pentru instituþii publice

Influenþe: 76.000.000 mii lei. Program rectificat:
450.775.000 mii lei

la energia electricã ºi termicã).

Sursa: din încasãrile realizate de
Fondul Proprietãþii de Stat în cursul
anului 2000, ca urmare a
privatizãrii societãþilor comerciale,
prin diminuarea sumelor datorate
bugetului de stat.

4. Anexa nr. 3/51, Societatea Românã de
Radiodifuziune

Capitol 5001 II. CHELTUIELI – TOTAL.
Influenþe: 60.339.540 mii lei. Program rectificat:
289.831.640 mii lei.

Articol 20 CHELTUIELI MATERIALE ªI
SERVICII

Influenþe: 60.299.000 mii lei. Program rectificat:
280.633.000 mii lei, din care pentru:

…

- asigurarea pazei ca obiectiv de interes naþional

1.304.719 mii lei

Amendament propus de Comisie

Anexa nr. 3/51 se modificã dupã cum urmeazã:

Anexa nr. 3/51, Societatea Românã de Radiodifuziune

Capitol 5001 II. CHELTUIELI – TOTAL. Influenþe:
60.839.540 mii lei. Program rectificat: 290.331.640 mii
lei.

Articol 20 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII

Influenþe: 60.799.000 mii lei. Program rectificat:
281.133.000 mii lei, din care pentru:

…

- asigurarea pazei ca obiectiv de interes naþional

1.804.719 mii lei

Pentru respectarea prevederilor art.
41 alin. (1) din legea nr. 41/1994
privind organizarea ºi funcþionarea
Societãþii Române de
Radiodifuziune ºi Societãþii
Române de Televiziune, þinând
cont de faptul cã au fost majorate
tarifele practicate de Ministerul de
Interne, pentru asigurarea pazei.

5. Anexa nr. 3/52, Societatea Românã de Televiziune

Capitol 5001 II. CHELTUIELI – TOTAL.
Influenþe: 29.026.634 mii lei. Program rectificat:
181.067.534 mii lei.

Articol 20 CHELTUIELI MATERIALE ªI
SERVICII

Influenþe: 31.589.134 mii lei. Program rectificat:
175.055.134 mii lei, din care pentru:

…

- plata pentru închirierea staþiilor ºi circuitelor,

Amendament propus de Comisie

Anexa nr. 3/52 se modificã dupã cum urmeazã:

Anexa nr. 3/52, Societatea Românã de Televiziune

Capitol 5001 II. CHELTUIELI – TOTAL. Influenþe:
35.464.268 mii lei. Program rectificat: 246.241.168 mii
lei.

Articol 20 CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII

Influenþe: 38.026.768 mii lei. Program rectificat:
181.492.768 mii lei, din care pentru:

Pentru respectarea prevederilor art.
41 alin. (1) din legea nr. 41/1994
privind organizarea ºi funcþionarea
Societãþii Române de
Radiodifuziune ºi Societãþii
Române de Televiziune, þinând
cont de faptul cã au fost majorate
tarifele practicate de S.N.
Radiocomunicaþii S.A.
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datoratã agenþilor economici din sistemul
comunicaþiilor

Influenþe: 27.795.000 mii lei. Program rectificat:
136.294.000 mii lei.

…

- plata pentru închirierea staþiilor ºi circuitelor, datoratã
agenþilor economici din sistemul comunicaþiilor

Influenþe: 34.232.634 mii lei. Program rectificat:
142.731.634 mii lei.

     VICEPREªEDINTE,                                                    SECRETAR,

               Eugenia MOLDOVEANU      Mãdãlin VOICU  

Experþi,    Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU


