
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
SENATUL CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, artă, 
mijloace de informare în masă 

 

Comisia  pentru  cultură, arte, 
mijloace de informare în masă 

 
 

 

AVIZ COMUN 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 
 

În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 48/1998 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

1998 în şedinţa comună a Comiilor pentru cultură, arte şi mijloace de informare în 

masă din 16 decembrie 1998, propunem ca aceasta să fie supusă spre dezbatere şi 

adoptare cu amendamentele formulate de Comisiile noastre. Decizia a fost luată cu 

unanimitatea voturilor celor prezenţi.  

 

 

PREŞEDINTE,  

 

PREŞEDINTE,  

 

Eugen VASILIU 

 

Gabriel ŢEPELEA  

SECRETAR, 

 

SECRETAR, 

Mădălin VOICU Nicolae ZAVICI 

 



 
Comisiile pentru cultură, arte şi  
mijloace de informare în masă 
 

AMENDAMENTE 
  la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1998  

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998 
 
 
 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Textul adoptat de Comisie 

Motivare 

0 1 2 3 

1.  
Anexa 3/49 

CHELTUIELI – TOTAL     4.544.350 lei 

     Cheltuieli de personal     3.527.250 

     Cheltuieli materiale şi servicii  

                                                904.200 lei 

CHELTUIELI DE CAPITAL 1.017.100 

Amendament propus de Comisii 
Anexa 3/49 

CHELTUIELI – TOTAL     5.044.350 lei 

     Cheltuieli de personal     4.027.250 

     Cheltuieli materiale şi servicii  

                                                904.200 lei 

CHELTUIELI DE CAPITAL 1.017.100 

Suplimentarea cheltuielilor cu salariile cu 
suma de 500 milioane lei este necesară 
pentru achitarea salariilor curente ale 
personalului Consiliului Naţional al 
Audiovizualului, în situaţia în care, atât prin 
efectul aplicării Legii nr. 154/1998, cât şi 
prin cel al aplicării OUGR 14/1998, 
Consiliul Naţional al Audiovizualului nu 
mai are suficiente resurse pentru a achita 
drepturile salariale cuvenite. 

2.  
 Anexa 3/49 

Amendament propus de Comisii 
 

   



- detalierea pe articole de cheltuieli - 
CHELTUIELI – TOTAL     4.544.350 lei 

     Cheltuieli de personal     3.527.250 

          Cheltuieli cu salariile 1.860.100 lei 

     Cheltuieli materiale şi servicii  

                                                904.200 lei 

CHELTUIELI DE CAPITAL 1.017.100 

Anexa 3/49 

- detalierea pe articole de cheltuieli - 
CHELTUIELI – TOTAL     5.044.350 lei 

     Cheltuieli de personal     4.027.250 

          Cheltuieli cu salariile 2.360.100 lei 

     Cheltuieli materiale şi servicii  

                                                904.200 lei 

CHELTUIELI DE CAPITAL 1.017.100 

 

 

PREŞEDINTE,  PREŞEDINTE,  

Eugen VASILIU 

 

Gabriel ŢEPELEA  

SECRETAR, SECRETAR, 

Mădălin VOICU Nicolae ZAVICI 
 

Experţi parlamentari, 

Cristina DAN   Virgil Ştefan NIŢULESCU  

 


