
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia  pentru  cultură, culte, artă
şi mijloace de informare în masă

Comisia  pentru  cultură, arte,
mijloace de informare în masă

A V I Z  C O M U N

asupra proiectului legii bugetului de stat pe anul 2004

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2004 (L419/22.10.2003, respectiv,

639/21.10.2003) a fost trimis Comisiei pentru cultură, culte, artă, şi mijloace de

informare în masă a Senatului, respectiv, Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de

informare în masă a Camerei Deputaţilor, cele două fiind sesizate pentru aviz. Cu

acest proiect de Lege au fost sesizate în fond Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci.

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit

prevederilor art. 72 alin. (1) din Constituţie.

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţele Comisiilor din 28 şi 29

octombrie 2003.

La dezbaterea proiectului au participat, ca invitaţi, d-nul Răzvan Theodorescu,

ministrul Culturii şi Cultelor, d-nul Neculaie Plăiaşu, secretar de stat la Ministerul

Finanţelor Publice, d-nul Ioan Hidegcuti, secretar general al Ministerului Culturii şi

Cultelor, d-nul Ioan Roşca, director general al Agenţiei Naţionale de Presă

ROMPRES, d-nul Paraschiv Marcu, director general adjunct al Agenţiei Naţionale de

Presă ROMPRES, d-na Elena Muraru, director la Agenţia Naţională de Presă

ROMPRES, d-nul Augustin Buzura, preşedintele Institutului Cultural Român, d-na

Angela Martin, vicepreşedintele Institutului Cultural Român. D-nul Attila Gasparik,

vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, d-na Florentina Iordănescu

şi Sotir Caragaţă, directori în Consiliul Naţional al Audiovizualului, d-nul Constantin

Puşcaş, director general adjunct al Societăţii Române de Radiodifuziune, d-nul

Bogdan Postelnicu, director general adjunct al Societăţii Române de Televiziune, d-na

Sabina Petre, director în Societatea Română de Televiziune, d-na Camelia

Dobroţeanu, director general adjunct în Ministerul Finanţelor Publice şi d-nele

Marioara Tiron şi Tanţa Colcer consilieri în Ministerul Finanţelor Publice.

La lucrările Comisiei au fost prezenţi 7 senatori, din totalul de 11 membri ai

Comisiei, şi 17 deputaţi, în ziua de 28 octombrie, respectiv, 16 deputaţi, în ziua de 29



octombrie 2003, din totalul de 19 de membri ai Comisiei.

Avizul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi  în sală

în momentul votului (16 voturi).

În urma dezbaterii, Comisiile reunite propun adoptarea proiectului Legii

bugetului de stat pe anul 2004, cu amendamentele anexate.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Adrian PĂUNESCU Mihai MĂLAIMARE

SECRETAR, SECRETAR,

Eugen Marius CONSTANTINESCU MÁRTON Árpád Francisc

Consilier, Consilier, 

       Radu ALDEA    Virgil Ştefan NIŢULESCU

Expert,    Expert,

      Florin DAVIDESCU            Cristina DAN



Comisia pentru cultură, culte, artă şi mijloace de informare în

masă a Senatului

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

Camerei Deputaţilor

I.  A M E N D A M E N T E   A D M I S E

la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2004

Nr.

crt.

Text iniţial Textul propus

(autorul amendamentului)

Motivarea amendamentelor
propuse

0 1 2 3

 

 

 Art. 14. – (1) Cheltuielile social-culturale, care se
finanţează de la bugetul de stat pe anul 2004, se
stabilesc în sumă de 82.788,4 miliarde lei, din care
4.428,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 7.411,5
miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 3.680,1
miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii
publice, 57.661,4 miliarde lei transferuri, 2.841,8
miliarde lei cheltuieli de capital şi 6.765,1 miliarde lei
rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane
aferente acestora.

 Alin. (1) şi (2) din art. 14 se modifică şi vor avea
următorul cuprins, operându-se modificările
necesare în tot cuprinsul legii:

 Art. 14. – (1) Cheltuielile social-culturale, care se
finanţează de la bugetul de stat pe anul 2004, se
stabilesc în sumă de 83.249,9 miliarde lei, din care
4.428,5 miliarde lei cheltuieli de personal, 7.411,5
miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 3.680,1
miliarde lei subvenţii de la buget pentru instituţii
publice, 57.661,4 miliarde lei transferuri, 2.841,8
miliarde lei cheltuieli de capital şi 6.765,1 miliarde lei
rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane
aferente acestora.

 Diferenţele rezultă din adoptarea
amendamentelor de mai jos.



 (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de
cheltuieli sunt în sumă de 17.313,3 miliarde lei pentru
învăţământ, 12.316,0 miliarde lei pentru sănătate,
7.054,7 miliarde lei pentru cultură, religie şi acţiuni
privind activitatea sportivă şi de tineret şi 46.104,4
miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii,
ajutoare şi indemnizaţii.

 (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de
cheltuieli sunt în sumă de 17.313,3 miliarde lei pentru
învăţământ, 12.316,0 miliarde lei pentru sănătate,
7.516,2 miliarde lei pentru cultură, religie şi acţiuni
privind activitatea sportivă şi de tineret şi 46.104,4
miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii,
ajutoare şi indemnizaţii.

 (Amendament propus de cele două Comisii)

 

 

 Art. 14. – …

 Articolul 14 se completează cu un nou alineat, alin.
(11), care va avea următorul cuprins:

(11) Cheltuielile Oficiului Român pentru

Drepturile de Autor, în sumă de 14,3 miliarde lei,

se finanţează din bugetul Ministerului Culturii şi

Cultelor de la titlurile corespunzătoare ale

Capitolului „Cultură, religie şi acţiuni privind

activitatea sportivă şi de tineret“.

(Amendament propus de cele două Comisii)

 Precizarea este necesară pentru a
identifica sumele necesare
funcţionării Oficiului Român
pentru Drepturile de Autor,
ţinând cont de faptul că această
instituţie nu se află în subordinea
Ministerului Culturii şi Cultelor,
ci a Guvernului.

Art. 25. – …

c) Fondul la dispoziţia Guvernului României

pentru relaţiile cu Republica Moldova, în sumă de

 Articolul 25 lit. c) se modifică şi va avea următorul
cuprins:
c) Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru
relaţiile cu Republica Moldova, în sumă de 135,0
miliarde lei, din care: 30,0 miliarde lei pentru
finanţarea retransmisiei emisiunilor Programului 1 al
Societăţii Române de Televiziune pe teritoriul

 Precizarea este necesară
deoarece funcţionarea acestor
publicaţii reprezintă un interes
major pentru cultura română din
Republica Moldova.



135,0 miliarde lei, din care: 30,0 miliarde lei

pentru finanţarea retransmisiei emisiunilor

Programului 1 al Societăţii Române de Televiziune

pe teritoriul Republicii Moldova, pentru care

ordonator principal de credite este Societatea

Română de Televiziune  şi 105,0 miliarde lei

pentru finanţarea unor proiecte de integrare

economică şi culturală între România şi

Re3publica Moldova.

Republicii Moldova, pentru care ordonator principal
de credite este Societatea Română de Televiziune  şi
105,0 miliarde lei pentru finanţarea unor proiecte de
integrare economică şi culturală între România şi
Republica Moldova, din care, 5,7 miliarde lei pentru
următoarele publicaţii: Literatura şi Arta (1,5
miliarde), Glasul Naţiunii (1,2 miliarde), Limba
Română (1 miliard), Timpul (0,9 miliarde), Florile
Dalbe (0,7 miliarde) şi Noi (0,4 miliarde).

(Amendament propus de d-na deputat Leonida
Lari Iorga, d-nii deputaţi Márton Árpád Francisc
şi Nicolae Leonăchescu şi d-nul senator Eugen
Marius Constantinescu)

Art. 30. – Din impozitul pe venit încasat la bugetul

de stat se stabilesc sume defalcate pentru bugetele

locale reprezentând 21.635,6 miliarde lei, potrivit

anexei nr. 4, din care:

…

c) 906,6 miliarde lei pentru finanţarea instituţiilor

de cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi

 Teza introductivă din art. 30 şi teza introductivă
din lit. c) se modifică şi vor avea următorul
cuprins:

Art. 30. – Din impozitul pe venit încasat la bugetul

de stat se stabilesc sume defalcate pentru bugetele

locale reprezentând 21.685,6 miliarde lei, potrivit

anexei nr. 4, din care:

…

 c) 961,6 miliarde lei pentru finanţarea instituţiilor de
cultură descentralizate începând cu anul 2002 şi plata
contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în

 Pentru corelare cu
amendamentele nr. 14 şi 15.



plata contribuţiilor pentru personalul neclerical

angajat în unităţile de cult din ţară, conform

Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind

stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru

unităţile de cult aparţinând cultelor religioase

recunoscute din România, aprobată cu modificări

şi completări prin Legea nr. 125/2002 …

unităţile de cult din ţară, conform Ordonanţei
Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând
cultelor religioase recunoscute din România, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2002
…

 (Amendament propus de Comisii)

Anexa nr. 3/25/02 (Ministerul Culturii şi Cultelor)

Titlul 02 CHELTUIELI DE PERSONAL

158.418.052 mii lei

 La Anexa 3/25/02, titlul 02 se modifică după cum
urmează, cu majorări corespunzătoare în întregul
Anexei 3/25:

Titlul 02 CHELTUIELI DE PERSONAL

 169.422.517 mii lei

 (Amendament propus de cele două Comisii)

 Majorarea este necesară pentru
acoperirea statelor de funcţii
pentru anul 2004, inclusiv a
obligaţiilor aferente pentru
bugetul de stat, a obligaţiilor
sociale, pentru Ministerul
Culturii şi Cultelor şi Oficiul
Român pentru Drepturile de
Autor.

 Sursă: fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia
Guvernului.

Anexa nr. 3/25/02

 La Anexa 3/25/02, titlul 20 se modifică după cum
urmează, cu majorări corespunzătoare în întregul
Anexei 3/25:
Anexa nr. 3/25/02
Titlul 20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII

 Majorarea este necesară pentru
restaurarea monumentelor
istorice, în special pentru
finalizarea lucrărilor la
monumentele aflate pe Lista



Titlul 20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI

SERVICII

285.136.000 mii lei

359.136.000 mii lei
(Amendament propus de Comisii şi de d-nul
deputat Tudor Mohora)

UNESCO (40 miliarde lei) şi a
celor legate de viaţa lui Ştefan
cel Mare (34 miliarde lei).

 Sursă: fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia
Guvernului.

Anexa nr. 3/25/02

Titlul 34 SUBVENŢII

 1.228.438.468 mii lei

La Anexa 3/25/02, titlul 34 se modifică după cum
urmează, cu majorări corespunzătoare în întregul
Anexei 3/25:

Titlul 34 SUBVENŢII

1.414.938.468 mii lei
(Amendament propus de Comisii şi de d-nul
deputat Tudor Mohora)

 Majorarea este necesară pentru
redeschiderea Muzeului
Colecţiilor de Artă din Bucureşti
(100 miliarde lei), intrarea în
funcţiune şi funcţionarea
Muzeului Naţional de Artă
Contemporană (65 miliarde lei),
asigurarea bunurilor clasate în
categoria Tezaur din patrimoniul
cultural naţional mobil (20
miliarde) – potrivit prevederilor
Legii  nr. 311 art. 10 şi 35 – şi
pentru evenimente organizate cu
prilejul anului „Ştefan cel Mare“
(1,5 miliarde lei).

 Sursă: fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia
Guvernului.

La Anexa 3/25/02, alin. 71 din art. 40 din titlul 38
se modifică după cum urmează, cu majorări
corespunzătoare în întregul Anexei 3/25:

 Majorarea este necesară pentru a
asigura alocarea fondurilor
necesare acordării



Anexa nr. 3/25/02

Titlul 38 TRANSFERURI, Articol 40, Alineat 71

Indemnizaţii de merit

 5.500.000.000 mii lei

Anexa nr. 3/25/02

Titlul 38 TRANSFERURI, Articol 40, Alineat 71

Indemnizaţii de merit

67.000.000.000 mii lei

(Amendament propus de cele două Comisii)

indemnizaţiilor de merit stabilite
prin Legea nr. 118/2002, ţinând
cont de faptul că repartizarea
sumelor, propusă prin proiectul
de Lege nu ţine cont de modul în
care Comisia abilitată de legea
118/2002 a împărţit aceste
indemnizaţii.

 Sursă: diminuarea
corespunzătoare a bugetelor
alocate pentru indemnizaţiile de
merit la Academia Română (cu
27 miliarde lei), Secretariatul
General al Guvernului (cu 10,08
miliarde lei) şi, respectiv,
Ministerul Educaţiei, Cercetării
şi Tineretului (cu 24, 42 miliarde
lei).

Anexa nr. 3/25/02

Titlul 70 CHELTUIELI DE CAPITAL

Art. 72 Investiţii ale instituţiilor publice

100.000.000 mii lei

din care, la

 La Anexa 3/25/02, titlul 70 se modifică după cum
urmează, cu majorări corespunzătoare în întregul
Anexei 3/25:

Titlul 70 CHELTUIELI DE CAPITAL

Art. 72 Investiţii ale instituţiilor publice

 150.000.000 mii lei

 din care, la

 Majorarea de 20 miliarde lei este
necesară pentru exprimarea
dreptului de preemţiune al
Statului, potrivit prevederilor
Legii nr. 422/2001.

 Pentru recuperarea lucrărilor
neefectuate în ultimul an, când
nu s–a lucrat la investiţie, sunt
necesare 30 miliarde lei.



Anexa 3/25/27 Obiectivul de investiţii Biblioteca

Naţională

60.000.000 mii lei

 Anexa 3/25/27 Obiectivul de investiţii Biblioteca
Naţională
 90.000.000 mii lei

 (Amendament propus de cele două Comisii)

 Sursă: fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia
Guvernului.

Anexa 3/25/06

Capitol 5901 CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI

PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE

TINERET

Subcapitol 13 Consolidarea şi restaurarea

monumentelor istorice

360.000.000

 La Anexa 3/25/06, Capitol 5901 CULTURĂ,
RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET,
Subcapitol 13 Consolidarea şi restaurarea
monumentelor istorice, se introduce următorul
asterisc:
  434.000.000*

*din care, 4 miliarde lei pentru lucrările de restaurare
la Teatrul din Caracal

(Amendament propus de d-na deputat Monica
Octavia Muscă şi de d-nii deputaţi Florin
Georgescu, Florin Iordache şi Márton Árpád
Francisc)

 

 

 

 

 Pentru a asigura repartizarea, la
acest obiectiv, a sumelor
necesare încheierii restaurării.

Anexa nr. 3/25/06

Capitol 5001 BUGET DE STAT:

3.048.942.165 mii lei

La Anexa 3/25/06, capitolul 5001se modifică după
cum urmează, cu majorări corespunzătoare în
întregul Anexei 3/25:

Capitol 5001 BUGET DE STAT:

3.412.496.630 mii lei

Titlul 01 CHELTUIELI CURENTE

 Din motive de tehnică
legislativă. Amendamentul ţine
cont de amendamentele votate
anterior.



Titlul 01 CHELTUIELI CURENTE

2.929.492.165 mii lei

Titlul 02 CHELTUIELI DE PERSONAL

158.418.052 mii lei

Titlul 20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI

SERVICII

285.136.000 mii lei

Titlul 34 SUBVENŢII

1.228.438.468 mii lei

Titlul 38 TRANSFERURI

1.257.499.645 mii lei

Titlul 70 CHELTUIELI DE CAPITAL

100.000.000 mii lei

3.262.496.630 mii lei

Titlul 02 CHELTUIELI DE PERSONAL

169.422.517 mii lei

Titlul 20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI

SERVICII

359.136.000 mii lei

Titlul 34 SUBVENŢII

1.414.938.468 mii lei
Titlul 38 TRANSFERURI

1.318.999.645 mii lei
Titlul 70 CHELTUIELI DE CAPITAL

150.000.000 mii lei

(Amendament propus de cele două Comisii)

 La Anexa 3/41/09, capitolul 5001 se modifică după
cum urmează, cu majorări corespunzătoare în
întregul Anexei 3/41:

 Majorarea este necesară pentru
plata utilităţilor, potrivit
prevederilor Ordonanţei de
urgenţă nr. 81/2003 (5,8 miliarde
lei), onorarea obligaţiilor



Anexa Nr. 3/41/09 (Agenţia Naţională de Presă

ROMPRES)

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII

14.369.422 mii lei

Anexa Nr. 3/41/09

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII

31.869.422 mii lei

(Amendament propus de cele două Comisii)

 

contractuale în valută (7,7,
miliarde lei), completarea
cheltuielilor materiale
ocazionate de producţia
ROMPRES (1,2 miliarde lei) şi
pentru onorarea preşedinţiei
Asociaţiei Agenţiilor Naţionale
de Presă din Balcani şi pentru
marcarea a 115 ani de la
înfiinţarea primei agenţii de
presă a statului român (2,8
miliare lei)

 Sursă: fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia
Guvernului.

Anexa Nr. 3/41/09

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.500.000 mii lei

 La Anexa 3/41/09, capitolul 5901 se modifică după
cum urmează, cu majorări corespunzătoare în
întregul Anexei 3/41:

Anexa Nr. 3/41/09

CHELTUIELI DE CAPITAL

 7.500.000 mii lei

 (Amendament propus de cele două Comisii)

 Majorarea este necesară pentru
acoperirea costului primei etape
a procesului de retehnologizare a
Agenţiei

 Sursă: fondul de rezervă la
dispoziţia la dispoziţia
Guvernului.

 La Anexa 3/42/09, capitolul 5001, art. 35, alin. 01
se modifică după cum urmează, cu majorări
corespunzătoare în întregul Anexei 3/42:

 Majorarea este necesară pentru
acoperirea următoarelor
cheltuieli: programele celor



Anexa nr. 3/42/06 (Institutul Cultural Român)

Subvenţii de la buget pentru instituţii publice

100.000.000 mii lei

Anexa nr. 3/42/06

Subvenţii de la buget pentru instituţii publice

 200.000.000 mii lei

 (Amendament propus de cele două Comisii)

şapte institute culturale
româneşti din străinătate, care nu
beneficiază de nici un fel de
subvenţie (59,6 miliarde lei),
Congresul Internaţional de
Studii Româneşti (0,4 miliarde
lei), proiectul Brâncuşi – 20 de
momente de zbor (0,45 miliarde
lei), evenimente culturale la
New York (0,3 miliarde lei),
săptămâna culturii româneşti la
Madrid (0,25 miliarde lei),
evenimente culturale în China
(0,4 miliarde lei), anul cultural
suedez în România (0,15
miliarde lei), festival cultural al
tradiţiilor româneşti în Franţa
(0,75 miliarde lei), Şcoala
internaţională de toamnă Metode
biofizice neinvazive în biologie
şi medicină (0,3 miliarde lei),
Festivalul Zile şi nopţi de
literatură (0,3 miliarde lei),
manifestări româneşti în
germania şi Austria (0,4 miliarde
lei), participarea la târguri de
carte (6,5 miliarde lei)
programul editorial al
Institutului Cultural Român



(29,4 miliarde lei), donaţii către
comunităţi româneşti din
străinătate (2,5 miliarde lei)
burse pentru tinerii români din
medii defavorizate şi pentru
cetăţeni străini (28 miliarde lei).

 Sursă: diminuarea bugetului
Secretariatului General al
Guvernului, la capitolele
referitoare la Proiecte de
comunicare, informare publică şi
promovarea imaginii şi
intereselor româneşti peste
hotare, Sprijinirea activităţii
românilor de pretutindeni,
Finanţarea unor acţiuni cu
caracter social-cultural.

Anexa nr. 3/44/06 (Societatea Română de

Televiziune)

CHELTUIELI DE CAPITAL

Investiţii ale instituţiilor publice

2.000.000 mii lei

 La Anexa 3/44/06, capitolul 5700, art. 70 se
modifică după cum urmează, cu majorări
corespunzătoare în întregul Anexei 3/44:

Anexa nr. 3/44/06

CHELTUIELI DE CAPITAL

Investiţii ale instituţiilor publice

 66.500.000 mii lei

 Majorarea este necesară pentru
dezvoltarea bazei tehnice, după
cum urmează: emiţătoare de
televiziune teritoriale (129
miliarde lei). Diferenţa între
majorarea propusă de Comisii şi
costul de 129 miliarde lei
urmează să fie acoperit din
venituri proprii.

 Sursă: fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia



 (Amendament propus de cele două Comisii) Guvernului.

Anexa Nr. 4

28 Mureş

Cultură şi culte, din care, Instituţii de cultură

preluate de autorităţile locale

24.103.000 mii lei

 La Anexa Nr. 4, coloana Instituţii de cultură
preluate de autorităţile locale, nr. crt. 28 se
modifică şi va avea următorul cuprins:

Anexa Nr. 4

28 Mureş

Cultură şi culte, din care, Instituţii de cultură

preluate de autorităţile locale

 74.103.000 mii lei

 (Amendament propus de d-na deputat Monica
Octavia Muscă şi d-nul deputat Eugen Nicolăescu)

 Majorarea este necesară pentru
acoperirea cheltuielilor de
capital al Teatrului Naţional
Târgu Mureş.

 Sursă: fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia
Guvernului.

Anexa Nr. 4

42 Bucureşti

Cultură şi culte, din care, Instituţii de cultură

preluate de autorităţile locale

15.539.000 mii lei

 La Anexa Nr. 4, coloana Instituţii de cultură
preluate de autorităţile locale, nr. crt. 42 se
modifică şi va avea următorul cuprins:

Anexa Nr. 4

42 Bucureşti

Cultură şi culte, din care, Instituţii de cultură

preluate de autorităţile locale

 20.539.000 mii lei*

 * din care, 5.000.000 mii lei pentru lucrări în

 Suma este necesară pentru
încheierea lucrărilor la noul
sediu al Teatrului.

 Sursă: diminuarea sumelor
prevăzute la fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia
Guvernului.



continuare şi dotări la sediul Teatrului Masca, din Bd.
Uverturii nr. 70 – 72.

 (Amendament propus de cele două Comisii)   



II.  A M E N D A M E N T E   R E S P I N S E

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente:

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniţial)

Amendamentul respins (autorul) Motivarea respingerii

0 1 2 3

1. Anexa 3/25 În bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor se

introduce un capitol cu titlul Parteneriat cu consiliile

locale pentru construcţia şi amenajarea de biblioteci,

cu un buget de 100 miliarde lei

(Amendament propus de d-nul deputat Mitică
Bălăeţ)

Motivarea amendamentului:
Pentru modernizarea activităţii

Motivaţia respingerii:
Contravine principiilor de
realizare a proiectului de buget.

2. 

____________________________________

Suplimentarea sumei alocate judeţului Cluj cu 25
miliarde lei pentru modernizarea releelor pentru
transmiterea programelor TV

(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudaşcu)

Motivarea amendamentului:
Pentru recepţionarea
programelor TVR

Motivaţia respingerii:
Nu este posibilă această
modificare, prin intermediul
bugetului de stat.

3. 

____________________________________

Se introduce următorul obiectiv de finanţare:

reabilitarea unor bunuri din patrimoniul cultural

Motivarea amendamentului
Investiţia este necesară pentru



naţional: Muzeul naţional de Artă şi Muzeul

Etnografic din Cluj – Napoca.

(Amendament propus de d-nul deputat Emil Boc)

conservarea unor bunuri
inestimabile din patrimoniul
cultural naţional.

Motivaţia respingerii:
Nu este posibilă această
modificare, prin intermediul
bugetului de stat.

4. Anexa 3/26/02, pagina 3 La Anexa 3/26/02, pagina 3, se precizează că din
suma de 580.000.000.000 lei, 3 miliarde lei se alocă
pentru reparaţii la Palatul Ghika – Comăneşti

(Amendament propus de d-nul deputat Miron
Vasile)

Motivarea amendamentului

Palatul se află într-o stare
avansată de degradare.

Motivaţia respingerii:
Restaurarea este inclusă în
Planul Naţional de Restaurare.

5. ____________________________________ Se introduce următorul obiectiv de finanţare:

reabilitarea şi consolidarea clădirii din Teatrului

Municipal din Drobeta – Turnu Severin

(Amendament propus de d-nul deputat Mihai

Stănişoară)

Motivarea amendamentului
Pentru conservarea clădirii

Motivaţia respingerii:
Restaurarea este inclusă în
Planul Naţional de Restaurare.

6. ____________________________________ Se introduce următorul obiectiv de finanţare:

Susţinerea revistei Tribuna

Motivarea amendamentului
Fondurile sunt insuficiente.



(Amendament propus de d-nul deputat Emil Boc) Motivaţia respingerii:
Publicaţia poate apela la
programele de finanţare ale
Ministerului Culturii şi Cultelor

7. ____________________________________ Se alocă de la bugetul de stat 50 miliarde lei pentru
lucrări la Teatrul naţional şi Opera Română din
Cluj – Napoca.

(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudaşcu)

Motivarea amendamentului
Fondurile Consiliului Judeţean
sunt insuficiente.

Motivaţia respingerii:
Nu este posibilă această
modificare, prin intermediul
bugetului de stat.

8. ____________________________________ Se alocă de la bugetul de stat 15 miliarde lei pentru
lucrări la Teatrul din Turda.

(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudaşcu)

Motivarea amendamentului
Finalizarea lucrărilor.

Motivaţia respingerii:
Nu este posibilă această
modificare, prin intermediul
bugetului de stat.

9.  Anexa 3/25

 Castelul medieval Bethlen-Racoş
Se propune suma de 8,8 miliarde lei

(Amendament propus de d-nul deputat Antal
István)

Motivarea amendamentului
Finalizarea lucrărilor

Motivaţia respingerii:
Restaurarea este inclusă în
Planul Naţional de Restaurare.



10.  Anexa 3/25

 Cetatea şi biserica medievală Drăuşeni
Se propune suma de 2 miliarde lei

(Amendament propus de d-nul deputat Antal
István)

Motivarea amendamentului
Finalizarea lucrărilor

Motivaţia respingerii:

Restaurarea este inclusă în
Planul Naţional de Restaurare.

11.  Anexa 3/25

 Reconstrucţia turnului din Apaţa
Se propune suma de 1,32 miliarde lei

(Amendament propus de d-nul deputat Antal
István)

Motivarea amendamentului
Finalizarea lucrărilor

Motivaţia respingerii:

Restaurarea este inclusă în
Planul Naţional de Restaurare.

12. Anexa 3/25

Biserica Reformată din Daia
Se propune suma de 5 miliarde lei

(Amendament propus de d-nul deputat Antal
István)

Motivarea amendamentului
Finalizarea lucrărilor

Motivaţia respingerii:
Restaurarea este inclusă în
Planul Naţional de Restaurare.

13. Anexa 3/25

Castelul medieval Lăzarea
Se propune suma de 4 miliarde lei

(Amendament propus de d-nul deputat Antal
István)

Motivarea amendamentului
Finalizarea lucrărilor

Motivaţia respingerii:
Restaurarea este inclusă în
Planul Naţional de Restaurare.

14.  Anexa 3/25/27 din Capitolul 5901 – Cultură, Religie
şi Acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret

Se completează Anexa 3/25/27 cu obiectivul de
investiţii Monumentul Marii Uniri, program nou,

Motivarea amendamentului
Necesitatea realizării acestui



10.000.000 mii lei

(Amendament propus d-na deputat Mihaela
Muraru – Mândrea)

obiectiv este legată de evocarea
rolului primordial al Aradului la
organizarea şi desfăşurarea
măreţului eveniment de la 1
decembrie 1918. De asemenea,
realizarea monumentului ar
constitui o contrapondere a
încercărilor de reamenajare la
Arad a Monumentului Libertăţii.

Motivaţia respingerii:

Nu există fişa investiţiei potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002.

15.  Anexa 3/25/02 la Capitolul 5901 – Cultură, Religie şi
Acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret

Se completează Anexa 3/25/02 cu 15 miliarde lei
din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului şi 5 miliarde lei din surse proprii,
pentru construirea obiectivului Statuia Marii Uniri

(Amendament propus de d-nii senatori Avram
Crăciun şi Sergiu Nicolaescu şi de d-nii deputaţi
Dorel Bahrin, Nicu Cojocaru, Pavel Cherescu,
Nicoară Creţ, Florentin Moraru, Mihai Ioan
Năstase, Florea Voinea şi Dorel Zăvoianu)

Motivarea amendamentului
Reprezintă dorinţa manifestată
de întregul popor român şi în
special de cetăţenii Aradului, iar
anul acesta se aniversează 85 de
ani de la Marea Unire, prilej cu
care ar trebui să se materializeze
dorinţa acestora, prin punerea
temeliei măreţei construcţii.

Motivaţia respingerii:
Nu există fişa investiţiei potrivit
prevederilor Legii nr. 500/2002.



PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Adrian PĂUNESCU Mihai MĂLAIMARE

SECRETAR, SECRETAR,

Eugen Marius CONSTANTINESCU MÁRTON Árpád Francisc

Consilier, Consilier, 

       Radu ALDEA    Virgil Ştefan NIŢULESCU

Expert,    Expert,

      Florin DAVIDESCU            Cristina DAN


