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Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă

R A P O R T
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a

Guvernului nr. 77/2002 privind trecerea unor instituţii de cultură în

subordinea Ministerului Culturii şi Cultelor

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.

77/2002 privind trecerea unor instituţii de cultură în subordinea Ministerului Culturii

şi Cultelor a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

cu adresa nr. 372/3 septembrie 2002, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de

informare în masă fiind sesizată în fond. Proiectul de Lege a fost trimis spre avizare

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

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

imunităţi, din care, până la data elaborării raportului a fost primit numai avizul

Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. În

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

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare.

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiei din ziua de 11 septembrie

2002. În conformitate cu prevederile art. 51 şi 52 din Regulamentul Camerei

Deputaţilor, la dezbaterea proiectului au participat, ca invitaţi, d-nul Răzvan

Theodorescu, ministrul Culturii şi Cultelor, d-nii Florin Rotaru, Ioan Opriş, Dumitru

Pâslaru şi Laurenţiu Tănase, secretari de stat din partea Ministerului Culturii şi

Cultelor şi d-nul Ioan Hidegcuti, secretar general al Ministerului Culturii şi Cultelor.



La lucrările Comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 20 de membri

ai Comisiei.

Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală

în momentul votării (13 voturi pentru şi 1 abţinere).

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 27 iunie 2002, cu

respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

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

masă propune adoptarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr. 77/2002 privind trecerea unor instituţii de cultură în subordinea

Ministerului Culturii şi Cultelor, în forma prezentată.
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