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Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

RAPORT

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului

nr. 79/1998 privind organizarea ºi funcþionarea

Fondului Cultural Naþional

˛n urma examinªrii proiectului de Le ge pentru aprobarea Ordonanþei

Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea ”i funcþionarea Fondului Cultural

Naþional, în ”edinþele sale din 4 noiembrie 1998, 16 iunie ”i 20 octombrie1999,

Comisia pentru culturª, arte, mijloace de informare în masª a Camerei Deputaþilor a

aprobat acest proiect de lege cu unanimitatea voturilor celor prezenþi, cu

amendamente. Propunem ca proiectul sª fie supus spre dezbatere ”i adoptare cu

amendamente anexate.

˛n redactarea raportului, Comisia a þinut cont de avizul Comisiei juridice, de

disciplinª ”i imunitªþi, care a sosit în termenul stabilit de Regulamentul Camerei

Deputaþilor.

˛n raport de obiectul ”i conþinutul sªu, acest proiect de lege are un caracter de

lege ordinarª.

PREª EDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HAªOTTI



Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª

A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 79/1998 privind organizarea ”i funcþionarea

Fondului Cultural Naþional

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3
1. Articol unic – Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr.

79/1998 privind organizarea ºi funcþionarea
Fondului Cultural Naþional, publicatã în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august
1998.

Amendament propus de Comisie

Articolul unic se modificª ”i va avea urmªtorul
cuprins:

Art. I. – Se aprobã Ordonanþa Guvernului nr. 79 din 25
august1998 privind organizarea ºi funcþionarea Fondului
Cultural Naþional, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, cu
urmãtoarele modificãri ºi completãri:

Din motive de tehnicã legislativã.

2. Art. 2. - (1) Sursele de constituire a Fondului sunt:

…

g) o cotã de 2% din încasãrile realizate de agenþii
economici care comercializeazã bunuri culturale
provenite din import;

Amendament propus de Comisie

1. La art. 2 din textul ordonanþei, lit. g) din alin. 1 se
modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

 g) o cotã de 2% din încasãrile realizate de agenþii
economici care comercializeazã bunuri culturale
provenite din import, cu excepþia produselor specificate
la lit. e);

Pentru a se evita dubla taxare a
acestor încasãri

3. Art. 2. - (1) Sursele de constituire a Fondului sunt:

…

Amendament propus de dl. deputat MÆrton `rp Æd
Francisc

2. La art. 2 din textul ordonanþei,  dupª lit. l) se
introduce lit. l1, care va avea urmªtorul cuprins:

l1) o cotã de 5% din încasãrile realizate de agenþii

Pentru a suplimenta sursele de
formare a Fondului Cultural
Naþional.



2
economici din sistemul de telefonie care oferã servicii
cu valoare adãugatã;

4. Amendament propus de Comisie

Art. II. - Ordonanþa Guvernului nr. 79 din 25 august
1998 privind organizarea ºi funcþionarea Fondului
Cultural Naþional, cu modificãrile aduse prin prezenta
lege, va fi republicatã în monitorul Oficial al României,
Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

Din motive de tehnicã legislativã.

PRE“EDINTE SECRETAR,

        Gabriel ÞEPELEA           Puiu HA“OTTI

Experþi,    

Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU


