PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

LEGE
pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. – (1) Revistele uniunilor de creatori din România,
membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, denumită în
continuare ANUC, precum şi alte reviste şi publicaţii culturale vor fi
finanţate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, cu
suma de minimum 4500 mii lei, sumă indexabilă anual.
(2) Un procent de 10% din suma prevăzută la alin. (1) va fi
repartizat de Ministerul Culturii pentru finanţarea şi susţinerea editării
revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile
de creatori, potrivit legii.
Art. 2. – (1) Din suma alocată de la bugetul de stat, potrivit
prevederilor art. 1 alin. (1), uniunile de creatori din România, membre
ale ANUC, fiecare pentru domeniul său, vor stabili lista revistelor care
urmează a fi finanţate, precum şi sumele necesare.
(2) Dacă sumele solicitate de către uniunile de creatori, membre
ale ANUC, cumulate, depăşesc suma alocată acestora, potrivit
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prevederilor prezentei legi, ministrul culturii, cu consultarea uniunilor de
creatori, aprobă prin ordin distribuirea sumelor pentru revistele propuse
potrivit alin (1), cu încadrarea în plafonul alocat. Ordinul ministrului
culturii se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 3. – (1) Pentru revistele şi publicaţiile culturale ale
uniunilor de creatori, finanţarea se acordă pe bază de contracte încheiate
între Ministerul Culturii şi uniunile de creatori beneficiare. Uniunile de
creatori beneficiare încheie la rândul lor contractele aferente cu
beneficiarii finali: revistele şi publicaţiile culturale.
(2) Pentru revistele şi publicaţiile culturale prevăzute la
art. 1 alin. (2), finanţarea se acordă pe bază de contracte încheiate între
Ministerul Culturii şi beneficiari.
Art. 4. – (1) Suma prevăzută la art. 1 poate fi utilizată de către
uniunile de creatori din România, precum şi de beneficiari, pentru
finanţarea următoarelor categorii de cheltuieli aferente susţinerii editării
revistelor şi publicaţiilor culturale: cheltuieli de personal, cheltuieli
administrative, drepturi de autor, costuri materiale şi servicii, cheltuieli
pentru tipărire şi difuzare, precum şi premii decernate de reviste.
(2) Decontarea cheltuielilor realizate pentru finanţarea revistelor
uniunilor de creatori se face de către Ministerul Culturii pe baza
documentelor justificative întocmite potrivit legislaţiei în vigoare şi a
contractelor.
(3) Decontarea cheltuielilor realizate pentru revistele şi
publicaţiile culturale prevăzute la art. 1 alin. (2) se face pe baza
documentelor justificative întocmite de revistele şi publicaţiile
beneficiare, prezentate Ministerului Culturii.
Art. 5. – Prezenta lege intră în vigoare la data de
1 ianuarie 2015.
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,
cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia
României, republicată.
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