
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

SENATUL CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru  cultură şi media Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace 

de informare în masă 
 
          Nr. XXXI/372/12.12.2022                           Nr. 4c-12/239/12.12.2022    
 
 
 
 

 
A V I Z  C O M U N 

 
asupra  Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2023 

 
 
 

Comisia pentru cultură și media a Senatului și Comisia pentru cultură, arte, 

mijloace de informare în masă a Camerei Deputaților au fost sesizate spre dezbatere și 

avizare cu Proiectul de lege – Bugetul de stat pe anul 2023, transmis cu adresele 

L777/2022 și, respectiv, PL-X 756/2022, și înregistrat la Comisii cu nr. 

XXXI/373/9.12.2022 la Senat și, respectiv, 4c-12/239/9.12.2022 la Camera 

Deputaților. Pentru dezbatere pe fond au fost sesizate Comisiile pentru buget, finanțe și 

bănci ale celor două Camere ale Parlamentului. 

 

Potrivit prevederilor art. 73 din Constituția României, republicată, proiectul de 

lege face parte din categoria legilor ordinare. 

 

Proiectul de lege a fost dezbătut în ședința comună a Comisiilor pentru cultură 

ale celor două Camere ale Parlamentului, desfășurată în sistem fizic, în ziua de 12 

decembrie 2022, în vederea întocmirii avizului comun. 

 

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitați: din partea 

Ministerului Culturii (Anexa 3/27), domnul ministru Lucian ROMAȘCANU; din 
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partea Societății Române de Radiodifuziune (Anexa 3/45), domnul 

Răzvan Ioan DINCĂ, președinte - director general; din partea Societății Române de 

Televiziune (Anexa 3/46), doamna Carla TOMPEA, director al TVR 1; din partea 

Institutului Cultural Român (Anexa 3/44), domnul vicepreședinte Attila Iuliu 

WEINBERGER; din partea Agenției Naționale de Presă AGERPRES (Anexa 3/43), 

doamna Claudia-Victoria NICOLAE, director general, iar din partea Consiliului 

Național al Audiovizualului (Anexa 3/11), domnul vicepreședinte Nicolaie BĂLAȘA 

SORESCU. Din partea Ministerului Finanțelor Publice a asistat la lucrările 

Comisiilor reunite doamna Tanți COLCER. 

 

În cursul dezbaterilor, au fost audiați reprezentanții ordonatorilor de credite, 

parlamentarii au formulat întrebări și au votat fiecare anexă în parte. Au fost analizate 

amendamentele susținute de parlamentari, amendamente ce au vizat, în general, 

majorări de sume, dintre care unele au fost adoptate de membri celor două comisii 

celelalte fiind respinse și se regăsesc în anexele la prezentul aviz. 

 

Proiectul de buget al Ministerului Culturii (Anexa 3/27) a fost avizat 

favorabil, cu majoritate de voturi, cu 8 amendamente admise și 15 amendamente 

respinse (14 voturi pentru, niciun vot împotrivă, o  abținere); proiectul de buget al 

Societății Române de Radiodifuziune (Anexa 3/45) a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi, în forma prezentată (14 voturi pentru); proiectul de buget al 

Societății Române de Televiziune, (Anexa 3/46) a fost avizat favorabil, cu majoritate 

de voturi, în forma prezentată (12 voturi pentru, niciun vot împotrivă, 2 abțineri). 

Anexa 3/44, reprezentând proiectul de buget al Institutului Cultural Român, a fost 

avizată favorabil, cu majoritate de voturi, cu un amendament admis (12 voturi pentru, 

niciun vot împotrivă, 2 abțineri). Anexa 3/43, reprezentând  proiectul de buget al 

Agenției Naționale de Presă AGERPRES, a fost avizată favorabil, cu majoritate de 

voturi, cu un amendament admis  (13 voturi pentru, niciun vot împotrivă, 3 abțineri). 

Anexa 3/11, reprezentând proiectul de buget al Consiliului Național al 

Audiovizualului, a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi, în forma prezentată 
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(13 voturi pentru, niciun vot împotrivă, 2 abțineri).  

 

La încheierea dezbaterilor asupra anexelor, membrii Comisiilor pentru cultură 

ale celor două Camere ale Parlamentului au avizat favorabil, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenți, Proiectul de lege – Bugetul de stat pe anul 2023, cu 

amendamentele admise și respinse cuprinse în anexele ce fac parte integrată din 

prezentul aviz comun. 

 

 

 

VICEPREŞEDINTE, 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 

Gabriela  CREȚU  Ioan VULPESCU 
 
 
 
 

SECRETAR 
Mircea DĂNEASĂ 

 
 
 

  



 
ANEXA I 

 
 
 

Comisia pentru cultură și media 
 a Senatului 

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

 
 

 
 

AMENDAMENTE ADMISE 
la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 

 
 

Nr. 
Crt.  

Articolul din lege / anexa / capitol / 
subcapitol / paragraf / grupa / titlul  
/ articol / alineat  

Text amendament propus  

(autor, apartenență politică)  

Motivația amendamentului / Sursa 
de finanţare  

Motivaţia 
respingerii (numai  
pentru comisii)  

1. Anexa nr. 3/27/02 – Ministerul Culturii  
Capitol  5001 Titlu 51 articol 01 aliniat 
01 

Se alocă suma de 20.000 mii lei pentru 
consolidarea fondului de carte nouă al 
bibliotecilor din mediul rural. 
 
 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată) 
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

La momentul actual bibliotecile din 
mediul rural nu primesc din partea 
autorităților locale fondurile necesare 
pentru reînnoirea fondului de carte, deși 
aceasta este o obligație legală, 
consemnată explicit în Legea 
Bibliotecarului. Este necesar să existe 
un Program Național gestionat de 
Ministerul Culturii pentru a oferi un  
viitor mai bun acestor biblioteci. 
 
 
Sursa de finanțare: Capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, 
Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 54‚ Programul național de 
investiții „Anghel Saligny” Cod 2230. 
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2. Anexa nr. 3/27/02 – Ministerul Culturii  
Capitol  5001 Titlu 51 articol 01 aliniat 
01 

Se alocă suma de 1500 mii lei pentru 
bugetul de achiziții de carte străină, 
publicații și acces la bazele de date 
informatice, al Bibliotecii Naționale. 
 
 
 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată) 
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

Motivația amendamentului: 
La momentul de față bugetul de achiziții 
al Bibliotecii Naționale este extrem de 
scăzut (20 mii lei anual) ceea ce face ca 
accesul populației deservite la cărțile și 
publicațiile recent apărute în alte țări să 
fie extrem de restrictiv. Un astfel de 
buget insignifiant face ca accesul la 
cultură și educație al cetățenilor români, 
un drept de nivel constituțional, să fie 
practic negat. 
 
Sursa de finanțare: Capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, 
Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 54‚ Programul național de 
investiții „Anghel Saligny” Cod 2230. 

 

3. Legea bugetului de stat 2023 
Anexa 3/27 – Ministerul Culturii  
Capitol 6701/Grupa 51/TITLU VI  
Transferuri Între unități ale 
administrației publice 

Se alocă suma de 100 mii lei pentru 
finanțarea studiului de fezabilitate privind 
realizarea Secției Muzeale în aer liber din 
orașul Covasna, în cadrul Muzeului 
Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, județul 
Covasna. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor 

Suma reprezintă contribuția bugetului 
de stat pentru finanțarea studiului de 
fezabilitate privind realizarea Secției 
Muzeale în aer liber din orașul Covasna, 
în cadrul Muzeului Naţional al 
Carpaţilor Răsăriteni, județul Covasna. 
 
Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 
Acțiuni Generale 

 

4. Legea bugetului de stat 2023 
Anexa 3/27 – Ministerul Culturii  
Capitol 6701/Grupa 51/TITLU VI  

Se alocă suma de 3.800 mii lei pentru 
înființarea Secției Muzeale în aer liber din 
orașul Covasna, în cadrul Muzeului 

Suma reprezintă contribuția bugetului 
de stat pentru organizarea Secției 
Muzeale în aer liber din orașul Covasna, 
în cadrul Muzeului Naţional al 
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Transferuri Între unități ale 
administrației publice 

Naţional al Carpaţilor Răsăriteni din 
județul Covasna. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor 

Carpaţilor Răsăriteni din județul 
Covasna. 
 

Sursa de finanțare : 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 
Acțiuni Generale 

5. Anexa nr. 3/27/01 

Ministerul Culturii 

Capitolul 5001/Grupa 10 

Titlul I Cheltuieli de personal 

 

Se suplimentează cu 4.500 mii lei credite 
bugetare pentru suplimentarea 
personalului de avizare și inspectie în 
cadrul Direcțiilor Judetene pentru Cultură 
cu minim 60 de 6eparat. 

  
Autor: Iulian Bulai, USR 
Ilie-Dan Barna, USR 
 

În momentul de față, activitățile de 
control și avizare ale DJC-urilor sunt 
dezastruoase, din cauza nivelului 
salarial foarte scăzut. Discrepanțele sunt 
oricum foarte mari de la Cultură la toate 
celelalte ministere și se impune 
suplimentarea personalului de inspectie 
și avizare. 

Sursa de finanțare: 

Se diminuează corespunzător creditele 
bugetare de la Serviciul Român de 
Informații, Anexa 3/31/01, Capitolul 
5001/Grupa 20, Titlul II, Bunuri și 
servicii. 

 

6. Anexa nr. 3/27/01 

Ministerul Culturii 
Capitolul 5001/Grupa 20 

Titlul II Bunuri și servicii 

 

Se suplimentează cu 2.500 mii lei credite 
bugetare cu destinația capitolul bugetar 
20.30.30 „Alte cheltuieli cu bunuri și 
servicii”, pentru derularea, în cadrul 
programului „Acces”, a unei sesiuni de 
finanțare de proiecte destinată 
spectacolelor-lectură și montării, de către 

Efortul de ajutorare a Ucrainei se 
desfășoară pe toate planurile, 6eparate6 
susținerea rezilienței culturale, în 
condițiile în care, anterior războiului în 
desfășurare, România avea schimburi și 
relații culturale minimale cu Ucraina, 
6eparate6 în zonele cu o semnificativă 
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artiști români, de spectacole din 
dramaturgia ucraineană contemporană. 
  
Autor: Iulian Bulai, USR 
 

minoritate românească. Există un 
interes din partea ucraineană privind 
relația 7epara cu România, în privința 
artei contemporane, nu doar a 
patrimoniului, iar Ministerul are 
instrumentele de a transforma acest 
interes într-un avantaj al culturii române 
pe piața 7eparate. 

Sursa de finanțare: 

Se diminuează corespunzător creditele 
bugetare de la Serviciul Român de 
Informații, Anexa 3/31/01, Capitolul 
5001/Grupa 20, Titlul II, Bunuri și 
servicii. 

7. Anexa nr. 3 / 27 / 02 
Capitolul 6701 – Cultura, recreere si 
religie 
Grupa 10, Titlul I – Cheltuieli de 
personal 
 

Se suplimentează bugetul cheltuielilor de 
personal la Institutul Național al 
Patrimoniului cu suma de 600 mii lei. 
  
Autori:  
Deputat Ilie Dan Barna, 
Senator Claudiu Mureșan Grupul 
Parlamentar USR 
 

Motivația: 
Sumele disponibile în Programul 
Național de Restaurare (PNR) necesită 
o mai mare viteză de absorbție, iar 
pentru aceasta e nevoie de o creștere a 
numărului de personal cu minim cinci 
locuri în cadrul Institutului Național al 
Patrimoniului pentru a putea derula în 
bune condiții acest program. 
  
Sursa de finanțare: 
Programul „Restaurarea monumentelor 
istorice” având cod de program 55. 

 

8. Anexa nr. 3 / 27 / 02 Ministerul Culturii 
 
Cap. 6701 / 03 / 04 – “Institutii publice 
de spectacole si concerte” 

Se propune majorarea creditelor bugetare 
aferente Instituții publice de spectacole si 
concerte cu suma de 400 mii lei. 
 

Propunem alocarea unei sume 
suplimentare în valoare de 400.000 lei 
pentru elaborarea documentației în 
vederea reabilitării și modernizării 
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Credite bugetare 539.366 mii lei 

Deputați neafiliați: Bogdan Bola, Violeta 
Alexandru, Alexandru Kocsis, Adrian 
Miuțescu, Antonel Tănase, Ionel Dancă, 
Ion Ștefan, Ludovic Orban, Constantin 
Șovăială, Gabriel Plăiașu, Daniel Rusu, 
Claudiu Chira, George Ionescu 
 
Senator neafiliat: Adrian Oros 

Teatrului Național de Opera și Balet 
Oleg Danovski Constanța. 
 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă al 
Guvernului. 

9. Legea bugetului de stat pe anul 2023 
Anexa nr.3/44/ INSTITUTUL 
CULTURAL ROMÂN/Sinteza 
fondurilor alocate pe surse si pe titluri 
de cheltuieli/ SINTEZA 
POLITICILOR ȘI A 
PROGRAMELOR BUGETARE 
FINANȚATE PRIN BUGET 
 

Se propune introducerea unui 
PROGRAM NOU: 
”Capitala Culturală Europeană- Timișoara 
2023” 
  
Se propune alocarea sumei de 4.000 mii lei 
pentru inițierea și implementarea 
programului de promovare ”Capitala 
Culturală Europeană- Timișoara 2023” în 
țară și în străinătate. 

  
  

Deputat Nicu Fălcoi, Uniunea Salvați 
România 

I.C.R. nu a alocat un fond separat pentru 
programul de promovare al Capitalei 
Culturale și a fost nevoit în nenumărate 
rânduri să se adreseze Primăriei 
Timișoara pentru a primi sprijin 
financiar. Primăria nu dispune de aceste 
sume, așa că este necesar ca acestea să 
fie alocate la Bugetul I.C.R. pe 2023.  
 

Sursă finanțare: Fondul de 
Rezervă al Guvernului. 

 

10. Anexa 3/43 – Bugetele ordonatorilor 
principali de credite – AGENTIA 
NAȚIONALĂ DE PRESĂ 
AGERPRES 

Suplimentarea în anul 2023 a creditelor 
bugetare cu suma de 550 mii lei, din care: 
la Titlul I – 10 “Cheltuieli de personal” – 
250 mii lei pentru diurna necesara ce se 
acorda pentru trei redactori ai AGERPRES 
în Belgia (Bruxelles), Republica Moldova 
(Chișinău), Ucraina (Cernăuți) și la Titlul 
II – 20 “Bunuri şi servicii”, suma de 300 

Agenția Națională de Presă 
AGERPRES nu are în momentul actual 
niciun reprezentant în afara granițelor 
României care să acopere în mod 
permanent evenimentele de interes atât 
național, cât și internațional din Belgia 
(Bruxelles), Republica Moldova 
(Chișinău), Ucraina (Cernăuți).  
Atât Belgia, unde se află capitala 
Uniunii Europene, cât și Republica 
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mii lei pentru asigurarea chiriei și 
utilităților pe perioada șederii 
 
 
 
Autori: 
Sorin Mihai Cîmpeanu, senator PNL 
 

Moldova, țară în proces de aderare la 
UE, dar și Ucraina, stat aflat în război de 
aproape un an, reprezintă zone cu 
informații relevante pentru agenția 
națională, dar și pentru statul român.  
Din acest motiv, suplimentarea 
bugetului ajută din punct de vedere 
informațional, prin asigurarea unui flux 
de știri complet, mai rapid, competent și 
credibil adresat cititorilor din România, 
dar și comunităţilor de români din afara 
graniţelor ţării. Din punct de vedere 
economic, deplasările urgente și 
repetate nu se pot încadra în bugetul 
alocat, acest fapt determinând lipsa 
corespondenților Agenției Naționale de 
Presă AGERPRES la evenimente 
importante și la modificări neprevăzute 
de situații.  
Precizăm că – ‚Potrivit Legii nr. 
19/2003, Agenţia Naţională de Presă 
AGERPRES are dreptul să organizeze 
reţele proprii de corespondenţi în ţară şi 
în străinătate”. 
 
Sursa de finanțare: 

Ministerul de Finanțe – Acțiuni 
Generale Anexa3/65 Titlul 7 – Alte 
transferuri 
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 Anexa II 
 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2023 
Anexa 3/27 Ministerul Culturii 

 
Nr. 
crt.  

Articolul din lege / anexa / capitol / 
subcapitol / paragraf / grupa / titlul  
/ articol / alineat  

Text amendament propus  

(autor, apartenenţă politică)  

Motivaţia amendamentului / Sursa 
de finanţare  

Motivaţia 
respingerii (numai  
pentru comisii)  

1. Anexa nr. 3/27/02 – Ministerul Culturii  
Capitol  5001 Titlu 51 articol 01 aliniat 
01 

Se alocă suma de 40.000 mii lei pentru 
achiziționarea de tehnică digitală și de 
software aferent pentru oferirea de servicii 
digitale în cadrul bibilotecilor publice din 
România, precum și pentru realizarea unui 
sistem de împrumut interbiblioteci care să 
compenseze o parte din neajunsurile 
actualului sistem de organizare. 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată) 
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 

Sursa de finanțare: Capitolul 
‚Locuințe, Servicii și Dezvoltare 
Publică’, Titlul 51 ‘Transferuri între 
Unități ale Administrației Publice’, 
Articol 2 ‚Transferuri de capital’, 
Alineat 54‚ Programul național de 
investiții „Anghel Saligny” Cod 2230. 

Rezultatul votului 
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senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 

2. Anexa nr. 3/27/02 – Ministerul Culturii  
Capitol  5001 Titlu 51 articol 01 aliniat 
01 

Se alocă suma de 2000 mii lei pentru 
operațiunile de digitalizarea colectiilor 
Bibliotecii Naționale, precum și de 
promovare online a acestora. 
 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată) 
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 
deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 
 

Motivația amendamentului: 
Deși digitalizarea culturii reprezintă un 
deziderat al guvernului curent și există 
o serie de programe interinstituționale 
dedicate (Culturalia, de pildă), resursele 
alocate sunt insuficiente, iar volumul de 
materiale digitalizate este relativ redus 
din această  cauza. Este nevoie de 
alocarea unor resurse materiale 
substanțiale, pentru a oferi circuitului 
public materiale ce țin de istoria culturii 
și a publicisticii române, iar acest lucru 
se poate face doar prin creșterea 
substanțiala a fondurilor alocate în 
această direcție 
 
Sursa de finanțare: Realocarea din 
Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP  - acțiuni generale, 50.01, 
Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 

Rezultatul votului 

3. Anexa nr. 3/27/02 – Ministerul Culturii  
Capitol  5001 Titlu 51 articol 01 aliniat 
01 

Se alocă suma de 800 mii lei pentru 
aniversarea Centenarului Ion Popescu 
Gopo. 
 
Autori: 
deputat Dragoș-Cătălin Teniță (neafiliat) 
deputată Oana-Alexandra Cambera (neafiliată) 
deputat Cristian-Paul Ichim (neafiliat) 
deputat Andrei-Răzvan Lupu (neafiliat) 
deputat Mihai-Laurenţiu Poliţeanu (neafiliat) 
deputat Alin-Costel Prunean (neafiliat) 

Sursa de finanțare: Realocarea din 
Fondul de rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP  - acțiuni generale, 50.01, 
Anexa 3/65/01, Capitol 50.01 
 

Rezultatul votului 
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deputată Cristina Camelia Rizea (neafiliată)  
deputat Lóránt-Zoltan Sas ((neafiliat) 
deputată Simina-Geanina-Daniela Tulbure 
(neafiliată)  
deputat Liviu Toda (neafiliat) 
senator Cosmin-Marian Poteras (neafiliat) 

4. La art. 2 al.4 din legea bugetului de stat 
pe anul 2023. In bugetul Ministerului 
Culturii, după finațarea Ansamblului 
Memorialului Revoluției din 
Timisoara, -La Anexa 3/27 Ministerul 
Culturii, Capitol 6701, Paragraf A, 
Grupa 59, Articol 24 se introduce 
Articol 25 cu următorul cuprins: 

Finanțarea proiectului Arhiescopiei 
Sucevei și Rădăuților denumit 
“Memorialul Golgota Bucovinei” prin 
înființarea unui Muzeu Memorial dedicate 
istoriei Bucovinei prin alocarea sumei de 
30.000 - mii lei în anul 2023. Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor 

Asigurarea bugetului privind 
implementarea proiectului Muzeului 
Regional ”Memorialul Golgota 
Bucovinei” în legătură cu aniversarea 
centenarului Patriarhiei Române, 
precum și a 250 de ani la ruperea 
Bucovinei din trupul Moldovei, prin 
înființarea unui Muzeu Memorial 
dedicat istoriei prin care a trecut acest 
spațiu geografic distinct, a locuitorilor 
săi români și de alte neamuri, 
supraviețuitori sub diverse stăpîniri, se 
impune ca recuperare a memoriei și 
istoriei unei regiuni aparte a României 
și Europei(L373/2022). (Sursa de 
finantare, bugetul de stat prin 
impozitarea drastica a pensiilor speciale 
si eliminarea finantarii partidelor 
parlamentare). 

Rezultatul votului 

5. Legea bugetului de stat pe anul 2023, 
Ministerul Culturii,  Anexa 3 / 27 / 02, 
5001 – Cheltuieli bugetul de stat, 
Grupa 51, Articolul 01, Alineatul 01 
„Transferuri către instituții publice” 
 

Se suplimentează cu suma de 1.000 mii lei 
credite bugetare pentru repararea Casei 
memoriale „Vasile Alecsandri” din 
municipiul Bacău. 

  
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat 
neafiliat; Andrei-Răzvan Lupu, deputat 
neafiliat,  

Casei memoriale „Vasile Alecsandri” 
din municipiul Bacău este recunoscută 
ca monument istoric de categoria A (de 
importanță națională și universală). 

Acest proiect pune în valoare 
moștenirea culturală a municipiului 
Bacău. Având în vedere că în consiliul 
județean este instituția care gestionează 

Rezultatul votului 
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Oana-Alexandra Cambera, deputat 
neafiliat, 
 Simina-Daniela-Geanina Tulbure, 
deputat neafiliat,  
Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 
Daniel-Liviu Toda, deputat neafiliat,  
Alin-Costel Prunean, deputat neafiliat,  
Lóránt-Zoltan Sas, deputat neafiliat,  
Dragoș-Cătălin Teniță, deputat neafiliat,  
Cosmin-Marian Poteraș, senator 
neafiliat 

casa memorială, fondurile vor fi 
transferate din bugetul ministerului în 
bugetul consiliului județean. 

Propun suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii,  Anexa 3 / 27 / 02, 
5001 – Cheltuieli bugetul de stat, Grupa 
51, Articolul 01, Alineatul 01 
„Transferuri către instituții publice” cu 
suma de 1.000 mii lei pentru a fi 
repartizare Consiliului județean Bacău. 
Sursa de finanțare: Se diminuează 
bugetul Ministerului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației, 
anexa nr. 3/15/02, la capitolul 5001, 
titlul 51, Programul național de 
investiții "Anghel Saligny" cu suma de 
1.000 mii lei. 

6. Legea bugetului de stat pe anul 2023, 
Ministerul Culturii,   Anexa nr. 
3/27/02 –Capitol  5001 Titlu 51 articol 
01 aliniat 01 Transferuri către instituții 
publice” 
 

Se suplimentează cu suma de 250 mii lei 
pentru bugetul de achiziții de carte străină, 
publicații și acces la bazele de date 
informatice, al Bibliotecii Județene Bacău. 
 
Autori: Cristian-Paul Ichim, deputat 
neafiliat; Andrei-Răzvan Lupu, deputat 
neafiliat,  
Oana-Alexandra Cambera, deputat 
neafiliat, 
 Simina-Daniela-Geanina Tulbure, 
deputat neafiliat,  
Cristina -Camelia Rizea, deputat neafiliat, 
Daniel-Liviu Toda, deputat neafiliat,  
Alin-Costel Prunean, deputat neafiliat,  
Lóránt-Zoltan Sas, deputat neafiliat,  

În momentul de față fondul de carte al 
bibliotecii județene Bacău trebuie 
reîmprospătat și crescut, ceea ce va face 
ca accesul populației deservite la cărțile 
și publicațiile recent apărute în alte țări 
să fie mai mare. Un astfel de buget, care 
consider că este destul de mic va face ca 
accesul la cultură și educație al 
cetățenilor băcăuani, un drept de nivel 
constituțional, să crească și să ducă la 
bunăstarea culturală a cetățenilor din 
Bacău. 

Propun suplimentarea bugetului  
Ministerului Culturii, Anexa nr. 3/27/02 
–Capitol  5001 Titlu 51 articol 01 aliniat 
01 Transferuri către instituții publice cu 

Rezultatul votului 
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Dragoș-Cătălin Teniță, deputat neafiliat,  
Cosmin-Marian Poteraș, senator neafiliat 
 

suma de 250 mii lei pentru a fi 
repartizare Consiliului județean Bacău. 
Sursa de finanțare: Se diminuează de 
la Ministerul finanțelor-Acțiuni 
generale, Anexa 3/65/02, Capitolul 
5001, Grupa 50 Titlul V „Fonduri de 
rezervă” cu suma de 250 mii lei. 

7. Legea bugetului de stat 2023 
Anexa 3/27 – Ministerul Culturii  
Capitol 6701/Grupa 51/TITLU VI  
Transferuri Între unități ale 
administrației publice 

Se alocă suma de 1.000 mii lei către  
Oficiul Național pentru Cultul Eroilor 
pentru întreținerea și reabilitarea 
monumentelor identitare românești din 
județul Covasna. 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor 

Deși au în grijă mare parte din 
monumentele identitare românești 
Oficiul Național pentru Cultul Eroilor 
nu este finanțat. 

 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 
Acțiuni Generale 

Rezultatul votului 

8. Legea bugetului de stat 2023 
Anexa 3/27 – Ministerul Culturii  
Capitol 6701/Grupa 51/TITLU VI  
Transferuri Între unități ale 
administrației publice 

Se alocă suma de 1.000 mii lei către 
Centrul European de Studii Covasna-
Harghita din Sfântu Gheorghe, județul 
Covasna 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor 

Suma este necesară pentru prezervarea 
identității românești din județul 
Covasna, Harghita și Mureș prin 
impulsionarea  prezenței românilor în 
cultura și viața publică a celor trei județe 
fiind necesar sprijinul guvernului 
României care și-a asumat un tratament 
egal indiferent de etnie. 

 

Rezultatul votului 
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Sursa de finanțare: 

Fondul de rezervă al guvernului 
9. Legea bugetului de stat 2023 

Anexa 3/27 – Ministerul Culturii  
Capitol 6701/Grupa 51/TITLU VI  
Transferuri Între unități ale 
administrației publice 

Se alocă suma de 1.000 mii lei către Scoala 
confesională ortodoxe din Imper, Plăieșii 
de jos, județul Harghita 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor 

Suma este necesară pentru prezervarea 
identității românești din județul 
Harghita, Harghita prin impulsionarea  
prezenței românilor în cultura și viața 
publică fiind necesar sprijinul 
guvernului României care și-a asumat 
un tratament egal indiferent de etnie. 

Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 
Acțiuni Generale 

Rezultatul votului 

10. Legea bugetului de stat 2023 
Anexa 3/27 – Ministerul Culturii  
Capitol 6701/Grupa 51/TITLU VI  
Transferuri Între unități ale 
administrației publice 

Se alocă suma de 10.000 mii lei pentru 
acoperirea unei indemnizatii de 
suplimentare pentru profesorii care vor 
lucra în învațământul de limba română în 
județele Covasna, Harghita și Mureș.  
 
 
Autor:  
Grupurile parlamentare ale Alianței 
pentru Unirea Românilor 

Suma este necesară pentru prezervarea 
identității românești din județul 
Covasna, Harghita și Mureș prin 
impulsionarea  prezenței românilor în 
cultura și viața publică a celor trei județe 
fiind necesar sprijinul guvernului 
României care și-a asumat un tratament 
egal indiferent de etnie, motiv întemeiat 
pentru a rectifica ratele imense de eșec 
la examenul de Bacalaureat din cele 3 
județe. 

Rezultatul votului 
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Sursa de finanțare: 

Anexa 3/65 Ministerul Finanțelor – 
Acțiuni Generale 

11. Anexa nr. 3/27/27 MINISTERUL 
CULTURII 

CATEDRALA EPISCOPALĂ, 
ÎNĂLȚAREA DOMNULUI din 
Municipiul Slatina  
Proiect: Catedrala Episcopală din Slatina. 
“Remodelare fațadă biserică și placare cu 
piatră naturală” 
Localitatea Municipiul Slatina 
 
1.000 mii lei 
 
Autori: 
Siminica MIREA – senator PSD 
Marius-Ionel IANCU – deputat PSD 

Sursa de finanțare 
TITLUL V- Fond de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, 
Bugetul Ministerului Finanțelor, 
Acțiuni generale 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

 

12. Anexa nr. 3/27/27 MINISTERUL 
CULTURII 

PAROHIA VIȘINA VECHE Olt 
CONSOLIDARE ȘI MODERNIZARE 
BISERICA CU HRAMUL BUNA 
VESTIRE ȘI CONSTRUIRE ANEXĂ 
 
1.000 mii lei 
 
Autori: 
Paul STĂNESCU – senator PSD 
Emil-Florin ALBOTĂ – deputat PSD 
 

Sursa de finanțare 
TITLUL V- Fond de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, 
Bugetul Ministerului Finanțelor, 
Acțiuni generale 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 
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13 Anexa nr. 3/27/27 MINISTERUL 
CULTURII 

Finanțare proiect Așezământ Mănăstire 
Buna Vestire, Grădinari Olt 
 
1.500 mii lei 
 
Autori: 
Florin-Ionuț BARBU – deputat PSD 
Ion-Cătălin GRECU – deputat PSD 
Adrian-Ionuț CHESNOIU – deputat PSD 
 

Sursa de finanțare 
TITLUL V- Fond de rezervă 

bugetară la dispoziția Guvernului, 
Bugetul Ministerului Finanțelor, 
Acțiuni generale 50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

 

14 Anexa 3/27 – Ministerul Culturii 
Capitol 6701/Grupa 51/TITLU VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Articolul 01 Transferuri curente 
Alineatul 01 Transferuri către instituții 
publice 
 

Se suplimentează creditele bugetare cu 
suma de 100 mii lei pentru restaurarea 
Parohiei Romano-Catolice Sf. Anton din 
Ploiești. 
 
Autor: Senator PSD Laura-Mihaela 
Moagher, Senator PSD Ștefan Radu 
Oprea, deputat PSD Simona-Maya 
Teodoroiu, deputat PSD Bogdan Andrei 
Toader, deputat PSD Rodica Paraschiv, 
deputat PSD Grațiela Gavrilescu 

Sursa: Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, Bugetul MFP – 
acțiuni generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 

 

15 Anexa 3/27 – Ministerul Culturii 
Capitol 6701/Grupa 51/TITLU VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI 
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 
Articolul 01 Transferuri curente 
Alineatul 01 Transferuri către instituții 
publice 
 

Se suplimentează creditele bugetare cu 
suma de 200 mii lei pentru conservare, 
restaurare, consolidare și punere în valoare 
a monumentului din Punctul Straștie- 
Plaiul Cornului, comuna Cornu, județul 
Prahova. 
 
Autor: Senator PSD Laura-Mihaela 
Moagher, Senator PSD Ștefan Radu 
Oprea, deputat PSD Simona-Maya 
Teodoroiu, deputat PSD Bogdan Andrei 
Toader, deputat PSD Rodica Paraschiv, 
deputat PSD Grațiela Gavrilescu 

Sursa: Realocare din Fondul de rezervă 
al Guvernului, Bugetul MFP – acțiuni 
generale,  50.01, Anexa 3/65/01, 
Capitol 50.01 
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