
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

SENATUL CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia  pentru  cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă 

Comisia  pentru  cultură, arte, 
mijloace de informare în masă 

 
        Nr. XXXI/86/25.09.2008                         Nr. 30/542/25.09.2008      
 
 
 

A V I Z  C O M U N 
 

asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri 
financiare în domeniul bugetar 

 
 
 
 Comisia pentru cultură, artă, şi mijloace de informare în masă a Senatului 

şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei 

Deputaţilor au fost sesizate spre dezbatere, în vederea întocmirea avizului 

comun, cu Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri 

financiare în domeniul bugetar (L400/24.06.2008, respectiv, 

PLx.461/23.06.2008). Cu acest proiect de lege au fost sesizate în fond 

Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere ale 

Parlamentului.  

Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor ordinare.  

Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa comună a celor două Comisii 

din 23 septembrie 2008.  
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La dezbaterea proiectului au participat, în calitate de invitaţi, dl. Demeter 

Andras Istvan, secretar de stat în Ministerul Culturii şi Cultelor şi d-na Maria 

Ţoghină, preşedinte – director general al Societăţii Române de Radiodifuziune.  

Avizul Comisiilor a fost adoptat cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi în sală în momentul votării. 

În urma dezbaterilor, Comisiile reunite au avizat favorabil Proiectul de 

lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2008 pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 

privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, în forma 

prezentată. 
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