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AV I Z  C O M U N 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea  
Ordonanţei Guvernului nr. 46/2006 cu privire la  

rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 
 

 

 
 Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 46/2006 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 (L 720/2006, respectiv, PLx-656/13 septembrie 

2006) a fost transmis Comisiei pentru cultură, artă, şi mijloace de informare în masă a Senatului, 

respectiv, Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor, 

cele două fiind sesizate pentru aviz. 

  Cu acest proiect de Lege au fost sesizate în fond Comisiile pentru buget, finanţe şi 

bănci, ale celor două Camere.  

 Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor art. 73  

din Constituţia României, republicată.  

 Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiilor din 19 septembrie 2006.  

 La dezbaterea proiectului au participat, ca invitaţi: domnul Ioan Onisei, secretar de stat 

în Ministerul Culturii şi Cultelor; doamna Tanţi Culcer, consilier şi doamna Roxana Petrescu, 

şef serviciu, din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Constantin Puşcaş, director 

economic în cadrul Societăţii Române de Radiodifuziune; precum şi doamna Cornelia Hură, 

director economic, din partea Societăţii Române de Televiziune.  

 La lucrările Comisiilor au fost prezenţi 7 senatori, din totalul de 11 membri ai Comisiei, 

şi  16 deputaţi, din totalul de 21 de membri ai Comisiei. 

Avizul Comisiilor a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în 

momentul votului. 

 În urma dezbaterii, Comisiile reunite propun avizarea favorabilă a proiectului de Lege 
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Original



pentru aprobarea Ordonanţei  Guvernului nr. 46/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2006, cu  amendamente. 

 

 

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 
Adrian PĂUNESCU 

 
Cătălin MICULA 

 
SECRETAR, SECRETAR, 

 
Dan Gabriel POPA 

 

 
Dumitru AVRAM 

 
 

Consilier,      Consilier,   
 

       Radu ALDEA           Dan KALBER  
 

Expert,         Expert, 
 
   Florin DAVIDESCU             Cristina DAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Amendamente admise 
 

Nr. 
Crt. 

Text ordonanţă   Amendament Motivarea amendamentului

1. Art. 4. - ……………………………………… 
(4) Sumele aprobate în anexa nr. 3/2701/14, 
“Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii 
pe anul 2006” la bugetul Ministerului Culturii 
şi Cultelor, pentru Administraţia Fondului 
Cultural Naţional, se suplimentează cu  10,6 
milioane lei la capitolul “Subvenţii de la alte 
administraţii”, subcapitolul  “Subvenţii pentru 
instituţii publice ” şi cu aceeaşi sumă se 
suplimentează cheltuielile. 
 

Art. 4. - ……………………………………… 
(4) Sumele aprobate în anexa nr. 3/2701/14, 
“Bugetul instituţiilor publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii pe anul 2006” la bugetul Ministerului 
Culturii şi Cultelor, pentru Administraţia 
Fondului Cultural Naţional, se suplimentează 
cu  5,6 milioane lei la capitolul “Subvenţii de 
la alte administraţii”, subcapitolul  “Subvenţii 
pentru instituţii publice ” şi cu aceeaşi sumă se 
suplimentează cheltuielile. 
(Amendament propus de Comisii) 

Colectarea insuficientă din 
venituri proprii a sumelor 
estimate iniţial, diferenta 
urmând a fi asigurată, prin 
transfer de la bugetul 
Ministerului Culturii şi Cultelor. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

  

PREŞEDINTE, 
Adrian PĂUNESCU Cătălin MICULA 

 
 

SECRETAR, SECRETAR,
Dan Gabriel POPA 

 
Dumitru AVRAM 

 
 

                            Consilier,                                                       Consilier,   
                                     Radu ALDEA                                                              Dan KALBER  

                       
                              Expert,                                                                Expert, 

                                           Florin DAVIDESCU                                                  Cristina DAN 
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