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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

 

R A P O R T  

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 

 

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 (P.L.-X 16/2004) a fost transmis Comisiei cu adresa nr.P.L-X 16 

din 7 februarie 2005. 

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a fost sesizată în 

fond cu acest proiectul de Lege, în procedură de urgenţă,  spre avizare fiind transmis  

Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Comisiei pentru administraţie publică 

amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi. Comisia a primit avize favorabile, în forma adoptată de Senat, din partea 

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic şi 

din partea Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, iar din partea Comisiei pentru 

buget, finanţe şi bănci s-a primit aviz favorabil cu amendamente. În redactarea 

raportului, Comisia a ţinut cont de avizul emis de Consiliul Legislativ. 

Potrivit prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia Românie, republicată 

proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare.  

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţele Comisiei din zilele de 9 şi 16 

februarie 2005.  

În conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, la dezbatere a luat parte, din partea Guvernului, d-nul Ioan Onisei, 

secretar de stat în Ministerului Culturii şi Cultelor, iar în calitate de invitaţi: domnul 

Dan Lupescu, director al Direcţiei pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional 

MihaiM



al judeţului Dolj şi domnul Mircea Cornişteanu director al Teatrului Naţional din 

Craiova.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, din totalul de 22 membri ai 

Comisiei. 

 Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 3 februarie 2005. 

 Raportul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în 

sală în momentul votării. 

 Potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată, şi a art. 86 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în 

masă propune adoptarea  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 cu amendamente. 

  
 
 

   PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

      

      Raluca TURCAN   Lia Olguţa VASILESCU 

 

    Expert,                                                          Consilier, 

    Cristina DAN                                            Pîrvu IONICĂ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Amendamente admise 
 
  În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului cu nr. 
96 din 10 noiembrie 2004 privind trecerea Teatrului Naţional din Craiova în subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor următoarele 
amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat  Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
 0 1  2 3 
1.   

 

Articol unic. - Se 
aprobă Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 96 din 10 
noiembrie 2004 privind 
trecerea Teatrului Naţional 
din Craiova în subordinea 
Ministerului Culturii şi 
Cultelor, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I nr. 1083 
din 22 noiembrie 2004. 

Articolul unic al Legii se modifică 

şi va avea următorul cuprins: 

Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă nr. 96 din 10 
noiembrie 2004 privind trecerea 
Teatrului Naţional din Craiova în 
subordinea Ministerului Culturii şi 
Cultelor, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I nr. 
1083 din 22 noiembrie 2004, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 
 
(Amendament propus de 
Comisie) 

Din motive de tehnică 
legislativă 

2. 
 
 
 

 
 
 
 

 Alineatul (1) al articolului 1 se 
completează şi va avea următorul 
cuprins: 
 

Pentru respectarea unităţii 
terminologice cu legislaţia 
referitoare la organizarea 
administrativă a teritoriului 



3. Art. 1. - (1) Teatrul Naţional 
din Craiova, judeţul Dolj, trece 
în subordinea Ministerului 
Culturii şi Cultelor şi se 
finanţează din venituri proprii 
şi subvenţii acordate de la 
bugetul de stat. 

Art. 1. - (1) Teatrul Naţional din 
municipiul Craiova, judeţul Dolj, 
trece în subordinea Ministerului 
Culturii şi Cultelor şi se finanţează 
din venituri proprii şi subvenţii 
acordate de la bugetul de stat. 
 
(Amendament propus de dl. 
deputat Emilian Valentin 
Frâncu) 

naţional 

4.  
 
 
 
2) Sumele defalcate din 
impozitul pe venit pentru 
echilibrarea bugetelor locale 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 se 
completează şi va avea următorul 
cuprins: 
 
2) Sumele defalcate din impozitul 
pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale 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. 
 
(Amendament propus de Comisia 
de buget, finanţe şi bănci) 

Trecerea la Ministerul 
Culturii şi Cultelor presupune 
alocări bugetare 

5. 
 

Art. 2. - Cheltuielile efectuate 
în anul 2004 pentru finanţarea 

  
 

 



 
 

instituţiei de cultură prevăzute 
la art. 1 alin. (1) se 
regularizează cu bugetul de 
stat, conform precizărilor 
elaborate de Ministerul 
Finanţelor Publice, în termen 
de 15 zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă. 

 
Nemodificat. 

6.  
 
 
Art. 3. - Ministerul Finanţelor 
Publice este autorizat să 
introducă modificările ce 
decurg din aplicarea 
prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă în 
volumul şi în structura 
bugetului de stat pe anul 2004. 

 Articolul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
Art. 3. - Ministerul Finanţelor 
Publice este autorizat să introducă 
modificările ce decurg din aplicarea 
prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă în volumul şi în structura 
bugetului de stat al Ministerului 
Culturii şi Cultelor şi al judeţului 
Dolj pe anii 2004 şi 2005. 
 
(Amendament propus de Comisia 
de buget, finanţe şi bănci) 

Trecerea la Ministerul 
Culturii şi Cultelor presupune 
alocări bugetare 

7. Art. 4. - Pe data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă se abrogă poziţia 5 
din anexa nr. 5 "Lista 
instituţiilor de cultură care se 
finanţează din bugetele locale 

  
 
 
Nemodificat. 

 



pe anul 2004" la Legea 
bugetului de stat pe anul 2004 
nr. 507/2003, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 853 din 2 
decembrie 2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 

  
 Comisia a propus aprobarea proiectului cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului. 
 
 
 
  Preşedinte,                                                                                                                                       Secretar, 
               
                 Raluca TURCAN                                                                                                                     Lia Olguţa VASILESCU 
 
 
 
                        Consilier,                     Expert, 
          Pîrvu IONICĂ              Cristina DAN 
 


