PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAȚILOR
COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT,
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT
Nr. 4C-11/136/ 28 aprilie 2020

SENAT

COMISIA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT,
ȘTIINȚĂ, TINERET ȘI SPORT
Nr. XXVIII/82/ 28 aprilie 2020

AVIZ COMUN
asupra proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

În conformitate cu art. 21 din Regulamentul activităților comune ale Camerei
Deputaților și Senatului, republicat, Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a
Camerei Deputaților și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport a Senatului au fost
sesizate, prin adresele nr. PLx. 153/2020 și L 232/2020 pentru dezbatere și avizare cu
proiectul de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.50/2020
pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2020.
În urma dezbaterii, membrii Comisiilor au hotărât, cu unanimitatea voturilor celor
prezenți (34 voturi pentru), să adopte aviz comun favorabil cu amendamentul admis din
Anexa.
În raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria legilor
ordinare și urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art.76 alin.(2) din Constituția
României, republicată.

PREȘEDINTE
Deputat Sorin-Mihai CÎMPEANU

SECRETAR
Deputat Robert Nicolae TURCESCU

PREȘEDINTE
Senator Liviu-Marian POP

SECRETAR
Senator Liliana SBÎRNEA

Anexa
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.

Text
Lege 5/2020, cu m si c ult.

Text
proiect de Lege

1.

Art. 6 - (1) În anul 2020, prin
derogare de la prevederile art. 32 și
33 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele
publice
locale,
cu
modificările
și
completările
ulterioare, din impozitul pe venit
estimat a fi încasat la bugetul de stat,
la
nivelul
fiecărei
unități
administrativ-teritoriale
se
repartizează
prin
decizie
a
directorului
direcției
generale
regionale a finanțelor publice/șefului
administrației județene a finanțelor
publice, începând cu luna ianuarie,
următoarele cote:
.....

Art. 20 - Legea bugetului
de stat pe anul 2020
nr. 5/2020, publicată în
Monitorul
Oficial
al
României, Partea I, nr. 2 și
2 bis din 6 ianuarie 2020,
se
modifică
și
se
completează după cum
urmează:
..............

e) 3% într-un cont distinct
deschis pe seama direcțiilor 2. La articolul 6 alineatul
generale
regionale
ale (1), litera e) se abrogă.
finanțelor
.............
publice/administrațiilor
județene ale finanțelor publice,
pentru finanțarea instituțiilor
publice de spectacole și
concerte
din
subordinea
autorităților
administrației
publice locale ale unităților
administrativ-teritoriale
din
județe, respectiv teatre, opere,
filarmonici.
....................

Text propus de
Comisii
(autor
amendamente)

Motivare

Deja
bugetele
instituțiilor
de
cultură sunt mult
diminuate
din
cauza
lipsei
veniturilor
proprii,
fiind
închise datorită
ordonanțelor
militare.

Pct. 2 al art. 20
se abrogă.
Autor: Deputat
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