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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

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. 110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale    

 

  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii aşezămintelor culturale a fost transmis Comisiei pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă, cu adresa nr.  P. L. - x  83 din 7 martie 2011. 

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

sesizată în fond, în procedură de urgenţă,  cu acest proiect de lege, 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. Până la data întocmirii raportului au fost 

primite avize favorabile din partea Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi   

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

 Membrii Comisei au analizat proiectul de lege, ţinând cont de avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ nr. 1486/9.12.2010 . 

 Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, 

proiectul de lege  face parte din categoria legilor ordinare.  

 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 2 martie 2011, în 

calitate de primă Cameră sesizată. 

 Iniţiativa legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din data de 24 

mai 2011.  
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 În conformitate cu prevederile art. 54 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, a participat la lucrările Comisiei domnul Vasile Timiş, 

secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional.  

 Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, în sensul 

asigurării posibilităţii Ministerului Dezvoltării regionale şi Turismului, prin 

Compania Naţională de Investiţii ”CNI” – S.A., aflată sub autoritatea acestuia, 

de a realiza o parte din obiectivele Programului prioritar naţional de construire 

de sedii pentru aşezăminte culturale, în localităţile unde nu există asemenea 

instituţii, precum şi prelungirea perioadei de realizare a Programului până în 

2015.    

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi din totalul de 20 

membri ai Comisiei. 

 Raportul Comisiei a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi 

în sală în momentul votului. 

 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 ulterioare. 

 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. 110/2010 pentru modificarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi 

desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, în forma adoptată de Senat.  

     

      PREŞEDINTE,                               SECRETAR,  
       

              Raluca TURCAN                Florin-Costin PÂSLARU 

         

                 Şef birou,                                                       Consilier,                                        

    Cristina Dan                                                    Dan Kalber               
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