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AVIZ 
asupra 

proiectului de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului 
nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi 

acţiunilor culturale 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere 
şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr.51/1998 
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, trimis cu 
adresa nr. Pl-x 135 din 2 martie 2015, înregistrat cu nr.4c-11/274 din     3 martie 2015. 

Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 25 februarie 2015, în calitate de primă 
Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu art. 75 alin. (1) şi (3) din Constituţia 
României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.21 alin.(1) lit. f) din Ordonanţa 
Guvernului nr.51/1998, în sensul eliminării tipăriturilor mixte din categoria bunurilor supuse taxării în 
beneficiul Fondului Cultural Naţional, avându-se în vedere necesitatea înlăturării ambiguităţii în ceea ce 
priveşte stabilirea obligaţiei de plată a cotei de 3% aflată în sarcina operatorilor economici care obţin venituri 
din vânzarea diverselor tipărituri. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa din 
data de 10 martie 2015. 

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, punctul de 
vedere al Guvernului României, transmis cu adresa nr.2172/DPSG din 31 octombrie 2014, conform căruia 
Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative şi avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al 
Consiliului Legislativ, transmis cu adresa nr.1016 din 19 septembrie 2014. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de voturi, 
avizarea favorabilă a proiectului de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) lit. f) din Ordonanţa Guvernului 
nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
                       PREŞEDINTE,                                                          SECRETAR, 
                     BOGDAN LIVIU CIUCĂ                                    GABRIEL ANDRONACHE 
 
 
 
 
 

  Întocmit - Consilier parlamentar,        Avizat – Şef serviciu, 
                Rodica Penescu          Ciprian Bucur   


		2015-03-11T12:52:28+0200
	Florica D. Manole




