
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

AVIZ 
asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

Guvernului nr.17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare  

 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2012 privind 

reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, transmis cu adresa nr. PL-x 

38 din 18 februarie 2013 si înregistrat cu nr. 30/36 din 19  februarie 2013. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, 

republicată şi ale art. 92 alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa 

legislativă în şedinţa din 11 februarie 2013. 

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege în şedinţa 

din  20 mai 2013. 

Consiliul Economic şi Social, cu  adresa nr.1821 din 14 august 

2012,  a transmis un aviz favorabil. 

Proiectul de lege are ca obiect reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare, în sensul îmbunătăţirii cadrului legal existent, intervenindu-se  

asupra mai multor acte normative. Membrii Comisiei au examinat 

proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul favorabil 

al Consiliului Legislativ nr.664 din 23 august 2012. 
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În urma dezbaterilor, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de 

informare în masă a hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă 

a iniţiativei legislative, motivată de faptul că prevederile articolelor 3 şi 4 

din ordonanţă  prevăd abrogarea unor articole de lege ce conduc la 

diminuarea semnificativă a fondurilor Ministerului Culturii pentru 

achiziţii de publicaţii, cărţi pentru bibliotecile din ţară, tichete de carte 

precum şi diminuarea sumelor constitutive ale Fondului Cultural 

Naţional, folosite pentru finanţarea proiectelor şi programelor culturale. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege 

face parte din categoria legilor ordinare.  

     

      PREŞEDINTE,                 SECRETAR,  
       
        Gigel – Sorinel ŞTIRBU                  Florin-Costin PÂSLARU 
         
 
 
 
 
 
 

Consilieri parlamentari, 

Cristina Dan 

 Dan Kalber 
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