
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

A V I Z 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1998 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea 

 

 În urma examinării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 

nr. 36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, în 

şedinţa din 16 iunie 1998, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere şi adoptare cu 

amendamentele formulate de Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. 

Decizia a fost luată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Gabriel ŢEPELEA  

 

SECRETAR, 

 

Puiu HAŞOTTI 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comisia pentru cultură, arte,  

mijloace de informare în masă  

 

A M E N D A M E N T E 

la proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 36/1998 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1994  

privind sponsorizarea 

 

Nr. 

crt. 

Articolul 

(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 

Textul adoptat de Comisie 

Motivare 

0 1 2 3 

1. La articolul I punctul 1, articolul 1 alineatele 
(1)-(4) vor avea următorul cuprins: 

 

Amendament propus de Comisie 

Modificarea pct. 1 din art. unic al 
proiectului de Lege: 

La articolul I punctul 1, articolul 1 alineatele 
(1)-(5) vor avea următorul cuprins: 

Reintroducerea alineatului (5) din textul 
Ordonanţei nr. 36/1998, eliminat în textul 
votat de Senat.  

2.  Amendament propus de Comisie 

Introducerea unui nou alineat, (5), la 
articolul I punctul 1, articolul 1: 

Comisia consideră că nu se justifică 
aprobarea Ordonanţei nr. 36/1998 cu 
eliminarea alineatului (5) din textul 
articolului 1 al Legii nr. 32/1994, deoarece 
este necesară evaluarea corectă a bunurilor 



(5) În cazul sponsorizării sau mecenatului 
constând în bunuri materiale, acestea vor fi 
evaluate, prin actul juridic încheiat, la 
valoarea lor reală din momentul predării 
către beneficiar. 

care sunt transferate. Cunoaşterea acestei 
valori este necesară pentru ţinerea, de către 
primitor, a unei corecte evidenţe a bunurilor 
primite. 

   

  PREŞEDINTE          SECRETAR, 

         Gabriel ŢEPELEA                 Puiu HAŞOTTI 

 

Expert parlamentar, 

 

Virgil Ştefan NIŢULESCU  

 

 

 


