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RAPORT

Asupra Proiectului de lege privind aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a 
Guvernului nr. 139/2021 pentru modiflcarea Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr, 42/2019 privind stabilirea unor masuri financiare pentru 
sustinerea desfasurarii Programului cultural national „Timi^oara - Capitala

Europeana a Culturii in anul 2021”

(L6/2022)

Cu adresa L6 din 17 ianuarie 2022, Comisia pentru cultura si media a fost 
sesizata in fond cu Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanfei de urgenfa a 
Guvernului nr. 139/2021 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a 
Guvernului nr. 42/2019 privind stabilirea unor masuri Hnanciare pentru 
sustinerea desfasurarii Programului cultural national „Timisoara - Capitala 
Europeana a Culturii in anul 2021 (initiator: Guvemul Romaniei).

Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 139/2021 are ca object de reglementare 
modificarea Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 42/2019 privind stabilirea unor 
masuri financiare pentm sustinerea desfasurarii Programului cultural national 
„Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2021”, aprobata cu completari prin 
Legea nr. 198/2019, in sensul modificarii termenului de desfasurare a Programului 
cultural national „Timisoara - Capitala Europeana a Culturii in anul 2021” (in 2023), 
ca urmare a deciziilor institutiilor europene mentionate in Nota de fundamentare, cat 
si cu privire la masurile necesare pentm asigurarea unei implementari eficiente a 
acestui program.
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Comisia pentru buget, finance, activitate baiicara si piata de capital a transmis 
un aviz favorabil, fara amendamente, comunicat sub numarul XXlI/6/25.01.2022.

Proiectul legislativ a fost luat m dezbatere de.catre Comisia pentru cultura si 
media in sedinta sa din data de 2 febniarie a.c., desfasurata in format online.

In conformitate cu prevederile art. 63 din Regulamentul Senatului, republicat, 
cu modificarile si completarile ulterioare, la dezbateri a participat domnul Demeter 
Andras Istvan, secretar de stat in Ministeml Culturii.
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In urma dezbaterilor, Comisia pentru cultura si media a hotarat, cu unanimitatea 
voturilor senatorilor prezenti, sa adopte raport de admitere, fara amendamente.

Comisia pentru cultura si media supune plenului Senatului spre dezbatere si 
adoptare raportui de admitere si Proiectul de lege privind aprobarea Ordonan(ei de 
urgenid a Giivernului nr.139/2021 pentru modificarea Ordonantei de urgentd a 
Guvernului nr.42/2019 privind stabilirea unor mdsuri fmanciare pentru sustinerea 
desfdsurdrii Programului cultural national Timisoara - Capitald Europeand a 
Culturii in anul 202V\

In raport cu obiectul de reglementare, proiectul de lege face parte din categoria 
legilor ordinare, urmand a fi dezbatut si adoptat de plenul Senatului in conformitate 
cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constitufie.

Potrivit art. 75 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata §i art. 92 alin. (7) 
pet. 1 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si completarile 
ulterioare, Senatul este prima Camera sesizata.

pre§ed: SECRETAR,

Senator Viorel-Ri&afd BADEA Senator Sorin LAVRIC
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