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Cu adresa nr. P.L.-X 16 din 7 februarie 2005, Biroul Permanent, conform art. 89 şi  

108 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru examinare şi avizare 
Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 96/2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în subordinea 
Ministerului Culturii şi Cultelor. 

In urma examinării proiectului de Lege în şedinţa din 09.02.2005, Comisia, cu 23 de 
voturi pentru şi o abţinere, propune ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu 
următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) Motivare 

1. Art. 1 alin. (2) 
 
„Sumele defalcate din impozitul 
pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor alocate pe anul 2004 
pentru judeţul Dolj se 
diminuează cu suma de 
1.360.191 mii lei şi se 
suplimentează corespunzător 
bugetul Ministerului Culturii şi 
Cultelor.” 

Alineatul (2) al articolului 1 va 
avea următorul cuprins: 
„Sumele defalcate din impozitul 
pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor alocate pe anul 2004 
pentru judeţul Dolj se 
diminuează cu suma de 
1.360.191 mii lei, iar pentru 
anul 2005 cu suma de 
16.704.000 mii lei şi se 
suplimentează corespunzător 
bugetul Ministerului Culturii şi 
Cultelor.” 

Trecerea la 
Ministerul Culturii 
şi Cultelor 
presupune alocări 
bugetare. 

2. Art. 3 Art. 3 va avea următorul cuprins: Trecerea la 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2004 

privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în 
subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor 

 

Administrator
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„Ministerul Finanţelor Publice 
este autorizat să introducă 
modificările ce decurg din 
aplicarea prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă în 
volumul şi structura bugetului 
de stat pe anul 2004.” 

„Ministerul Finanţelor Publice 
este autorizat să introducă 
modificările ce decurg din 
aplicarea prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă în volumul 
şi structura bugetului de stat al 
Ministerului Culturii şi 
Cultelor şi al judeţului Dolj pe 
anii 2004 şi 2005.” 

Ministerul Culturii 
şi Cultelor 
presupune alocări 
bugetare. 

 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu  

SECRETAR, 
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