
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

A V I Z  S U P L I M E N T A R 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea bugetului de stat pe anul 1999 

 
 În urma examinării proiectului de Lege pentru aprobarea bugetului de stat pe 

anul 1999, în şedinţele din 18, 19 şi 20 ianuarie 1999, propunem ca acesta să fie supus 

spre dezbatere şi adoptare cu amendamentele formulate de Comisia noastră. Decizia a 

fost luată cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 

 Prezentul aviz se adaugă avizului comun al Comisiilor pentru cultură, arte şi 

mijloace de informare în masă din Senat şi Camera Deputaţilor, emis pentru acelaşi 

proiect de lege. 

 

   

 

PREŞEDINTE,  

 

SECRETAR, 

Gabriel ŢEPELEA  Puiu HAŞOTTI  
 



Comisia pentru cultură, arte,  
mijloace de informare în masă  
 

AMENDAMENTE 
  la proiectul de Lege pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 1999 

 
 
Nr. 
crt. 

Articolul 
(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 
Textul adoptat de Comisie 

Motivare 

0 1 2 3 

  Amendamente adoptate  



1. Art. 16 (6) Din sumele prevăzute în bugetul 
Ministerului Culturii se finanţează şi: 

a)  activităţi de punere în valoare,  cercetare, 
studii şi de personal ale Ansamblului 
„Memorialul victimelor comunismului şi al 
rezistenţei Sighet“ sub coordonarea 
Fundaţiei „Academia Civică“, potrivit 
prevederilor legii nr. 95/1997 privind 
declararea Complexului „Memorialul 
victimelor comunismului şi al rezistenţei 
Sighet“ ca ansamblu de interes naţional; 

b) achiziţii de cărţi şi abonamente la 
publicaţii pentru dotarea bibliotecilor 
publice din subordinea sa, precum şi a celor 
din subordinea autorităţilor administraţiei 
publice locale; 

c) achiziţii de case memoriale, terenuri 
situate în situri istorice de importanţă 
deosebită, precum şi de bunuri culturale 
pentru instituţii muzeale subordonate 
acestuia sau autorităţilor administraţiei 
publice locale.  

Amendament propus de Grupul 
parlamentar al PDSR 
Se vor prevedea sumele pentru fiecare 
subalineat. 

Pentru eficientizarea utilizării fondurilor 
bugetare. 

 



 
0 1 2 3 

2. Art. 16 (6) … 

b) achiziţii de cărţi şi abonamente la 
publicaţii pentru dotarea bibliotecilor 
publice din subordinea sa, precum şi a celor 
din subordinea autorităţilor administraţiei 
publice locale; 

 

Amendament propus de Grupul 
parlamentar al PDSR 
Art. 16 (6) … 

b) achiziţii de cărţi şi abonamente la 
publicaţii pentru dotarea bibliotecilor 
publice din subordinea sa, în condiţiile legii, 
precum şi a celor din subordinea 
autorităţilor administraţiei publice locale; 

 

Pentru legalitatea cheltuielilor privind 
achiziţiile publice. 

3. Art. 16 (6) … 

c) achiziţii de case memoriale, terenuri 
situate în situri istorice de importanţă 
deosebită, precum şi de bunuri culturale 
pentru instituţii muzeale subordonate 
acestuia sau autorităţilor administraţiei 
publice locale. 

Amendament propus de Grupul 
parlamentar al PDSR 
Art. 16 (6) … 

c) achiziţii de case memoriale, terenuri 
situate în situri istorice de importanţă 
deosebită, precum şi de bunuri culturale 
pentru instituţii muzeale subordonate 
acestuia sau autorităţilor administraţiei 
publice locale, cu avizul Oficiului 
Concurenţei. 

Pentru asigurarea cheltuirii judicioase a 
fondurilor. 

4.  Art. 16 (6)… Amendament propus de Grupul 
parlamentar al PDSR 
După lit. c) se introduce lit. d), care va avea 
următorul cuprins: 
d) cheltuieli în sumă de 3 miliarde lei pentru 

Asigurarea unei sume pentru pregătirea 
sărbătoririi a 150 ani de la naşterea lui 
Mihai Eminescu. Sursa suplimentării: 3 
miliarde lei prin eliminarea finanţării de la 
buget a sediului Asociaţiei de Standardizare 
din România art 14 alin (12)



finanţarea lucrărilor necesare pregătirii 
manifestărilor anului Mihai Eminescu.   

din România, art. 14 alin. (12). 

5.  Art. 16 alin. (7) lit. f) 

suma de 2,0 miliarde lei Departamentului 
Informaţiilor Publice, pentru realizarea, în 
cazuri justificate, de acţiuni cu caracter 
ştiinţific şi social-cultural, prin instituţii, 
asociaţii şi alte persoane juridice, pe bază de 
selecţie a ofertelor, cu respectarea criteriilor 
de competitivitate. 

Amendament propus de Grupul 
parlamentar al PDSR 
Art. 16 alin. (7) lit. f) 

suma de 2,0 miliarde lei Departamentului 
Informaţiilor Publice, pentru realizarea, în 
cazuri justificate, de acţiuni cu caracter 
ştiinţific şi social-cultural, prin instituţii, 
asociaţii şi alte persoane juridice, pe bază de 
licitaţie publică, cu respectarea criteriilor de 
competitivitate. 

Pentru o mai mare transparenţă în achiziţii 
publice. 

6. Art. 16 alin. (7)… Amendament propus de dl. deputat 
Lazăr Lădariu 
După f) se introduce lit. g), care va avea 
următorul cuprins: 
f) suma de 1 miliard lei pentru sprijinirea 
editării ziarelor Adevărul Harghitei şi 
Cuvântul Nou, care apar în judeţele 
Harghita şi, respectiv, Covasna. 
 

Pentru sprijinirea acestor publicaţii de limbă 
română. 

7. Art.16 alin.7 pct.d, pct.e, pct.f 

d) suma de 5,7 miliarde lei, 
Departamentului Informaţiilor Publice 
pentru sprijinirea activităţii românilor de 
pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora; 

Amendament propus de Comisie 
Punctele d), e) şi f)  se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
d) suma de 9,7 miliarde lei, 

Departamentului Informaţiilor Publice 
pentr sprijinirea acti ităţii românilor de

Pentru sporirea fondului alocat promovării 
imaginii româneşti peste hotare, şi pentru 
realizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific şi 
social-cultural. 

Această supplimentare se susţine având în 
vedere participarea României la Expoziţia 
Internaţională de la Hano ra care a



e) suma de 2,5 miliarde lei, 
Departamentului Informaţiilor Publice 
pentru promovarea imaginii şi 
intereselor româneşti peste hotare; 

f) suma de 2,0 miliarde lei, 
Departamentului   Informaţiilor Publice, 
pentru realizarea, în cazuri justificate, de 
acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-
cultural, prin instituţii, asociaţii şi alte 
persoane juridice, pe bază de selecţie a 
ofertelor, cu respectarea criteriilor de 
competitivitate. 

pentru sprijinirea activităţii românilor de 
pretutindeni şi a organizaţiilor 
reprezentative ale acestora. 

e) suma de 4,5 miliarde lei, 
Departamentului Informaţiilor Publice 
pentru promovarea imaginii şi 
intereselor româneşti peste hotare; 

f) suma de 4,0 miliarde lei, 
Departamentului   Informaţiilor Publice, 
pentru realizarea, în cazuri justificate, de 
acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-
cultural, prin instituţii, asociaţii şi alte 
persoane juridice, pe bază de selecţie a 
ofertelor, cu respectarea criteriilor de 
competitivitate. 

Internaţională de la Hanovra, care va 
avea loc anul acesta. Realizarea pavilionului 
românesc la această expoziţie va constitui 
un sector de reprezentare al imaginii 
României în lume. 

8.  Anexa nr. 3.13 Amendament propus de Comisie 
Anexa 1 la amendamente 

Pentru specificarea sumelor destinate 
Fundaţiei Culturale Române din bugetul de 
stat alocat Ministerului Afacerilor Externe. 
Suplimentarea fondurilor alocate Fundaţiei 
Culturale Române este susţinută mai ales 
datorită includerii în programul acestui an al 
participării României la Festivalul 
Internaţional de Arte şi Tradiţii 
Populare, care se va desfăşura la 
Washington în perioada 23 iunie – 4 iulie 
a.c. Programul amplu al acestei participări 
beneficiază de  susţinerea Preşedinţiei 
României, în acesta fiind implicate mai 
multe instituţii: Ministerul Afacerilor 



Extere, Ministerul Culturii, Muzeul 
Ţăranului Român, Muzeul Satului, Muzeul 
Civilizaţiei Populare “Astra” din Sibiu etc. 

9. Anexa 3/50 

Consiliul Naţional al Audiovizualului  

5001 II. CHELTUIELI – TOTAL  
5.941.143 mii lei 

 

Amendament propus de Comisie 
Anexa 3/50 

Consiliul Naţional al Audiovizualului  

5001 II. CHELTUIELI – TOTAL     
12.941.143 mii lei 

Suplimentarea bugetului de cheltuieli al 
Consiliului Naţional al Audiovizualului este 
necesară în vederea îndeplinirii atribuţiilor 
rezultate din Legea Audiovizualului 
nr.48/1992, în primul rând, cele privitoare la 
activităţile de monitorizare a celor peste 
1600 deţinători de licenţe, şi pentru 
acoperirea indicelui de inflaţie prevăzut 
pentru anul 1999. 

10 Anexa 3/51 

Societatea Română de Radiodifuziune 

5001 II CHELTUIELI – TOTAL – 
155.485.000 mii lei 

Amendament propus de Comisie 
Anexa 3/51 

 Societatea Română de Radiodifuziune 

5001 II. CHELTUIELI – TOTAL     
256.100.000 mii lei 

Suplimentarea bugetului de cheltuieli al 
Socetăţii Române de Radiodifuziune este 
necesară pentru asigurarea desfăşurării 
activităţii normale, având în vedere 
necesarul minimal: plata staţiilor şi 
circuitelor (suma datorată Societăţii 
Naţionale de Radiocomunicaţii, în 
conformitate cu Legea nr.41/1994 
modificată prin  Legea 124/1998, art.45 alin 
1); funcţionarea postului de radio România 
Internaţional; achitarea cotizaţiilor la 
organismele guvernamentale internaţionale; 
asigurarea pazei ca obiectiv de interes 
naţional. 

11 Aneca 3/52 Amendament propus de Comisie 
Anexa 3/52 

Suplimentarea bugetului de cheltuieli al 
Societăţii Române de Televiziune este 
necesară pentr asig rarea desfăş rării



Societatea Română de Televiziune 

5001 II CHETLTUIELI – TOTAL – 

87.086.600 mii lei 

01 CHELTUIELI CURENTE 

81.831.400 mii lei 

20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI 
SERVICII 

81.264.000 mii lei 

70 CHELTUIELI DE CAPITAL  

5.255.200 mii lei 

 Societatea Română de Televiziune 

5001 II. CHELTUIELI – TOTAL     
223.732.170 mii lei 

01 CHELTUIELI CURENTE 

173.732.170 mii lei 

20 CHELTUIELI MATERIALE ŞI 
SERVICII 
173.164.770 mii lei 

70 CHELTUIELI DE CAPITAL  

50.000.000 mii lei 

necesară pentru asigurarea desfăşurării 
activităţii normale, având în vedere 
necesarul minimal: plata staţiilor şi 
circuitelor (suma datorată Societăţii 
Naţionale de Radiocomunicaţii, în 
conformitate cu Legea nr.41/1994 
modificată prin  Legea 124/1998, art.45 alin 
1); funcţionarea postului de telviziune TVR 
Internaţional la un program de 8 ore şi 
închirierea segmentului spaţial (Satelit) 
pentru acesta; achitarea cotizaţiilor la 
organismele guvernamentale internaţionale 
de televiziune; asigurarea pazei ca obiectiv 
de interes naţional; menţinerea în 
conservare a lucrărilor deja executate la 
baza tehnică Pipera; achiziţionarea de 
echipamente necesare pentru realizarea unui 
sistem de arhivare la nivelul tehnologic 
actual, pentru salvarea şi conservarea 
patrimoniului audiovizual existent; dotarea 
şi amenajarea studiorilor teritoriale 
(Craiova, Cluj, Iaşi, Timişoara); 
consolidarea sediului Societăţii Române de 
Televiziune. 

12. Oficiul Naţional al Cinematografiei 

Anexa 3/63 

5001 II CHELTUIELI – TOTAL 

Amendament propus de Comisie 
Oficiul Naţional al Cinematografiei 

Anexa 3/63 

Suplimentarea bugetului de cheltuieli al 
Oficiului Naţional al Cinematografiei va 
conduce la sprijinirea producţiei naţionale 
de filme româneşti, având în vedere cele 14 
filme de lung metraj, 4 documentare şi 19 



19.478.600 mii lei 

38 TRANSFERURI 

16.982.500 mii lei 

10 CHELTUIELI CU SALARIILE 

724.800 mii lei 

 

5001 II CHELTUIELI – TOTAL 

33.552.700 mii lei 

38 TRANSFERURI 

27.000.000 mii lei 

10 CHELTUIELI CU SALARIILE 

1.299 mii lei 

proiecte de scenariu aflate în planul acestui 
an. 

  Amendamente respinse  

13.  

Art. 16 (5) Din fondurile alocate de la 
bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza 
suma de 187,0 miliarde lei pentru finanţarea 
lucrărilor prevăzute la art. 22 din 
Ordonanaţa Guvernului nr. 68/1994 privind 
protejarea patrimoniului cultural naţional, 
aprobată şi modificată prin Legea nr. 
41/1995, cu modificările ulterioare, care se 
efectuează pentru bunurile din patrimoniul 
cultural naţional aparţinând instituţiilor 
publice de subordonare centrală şi locală, a 
celor aparţinând cultelor religioase, precum 
şi pentru monumentele istorice aflate în 
proprietatea sau folosinţa unor persoane 
fizice sau juridice, altele decât instituţiile 
publice, în condiţiile legii.  

Amendament propus de Grupul 
parlamentar al PDSR 
Art. 16 (5) Din fondurile alocate de la 
bugetul de stat, Ministerul Culturii va utiliza 
suma de 187,0 miliarde lei, în condiţiile 
legii, pentru finanţarea lucrărilor prevăzute 
la art. 22 din Ordonanaţa Guvernului nr. 
68/1994 privind protejarea patrimoniului 
cultural naţional, aprobată şi modificată prin 
Legea nr. 41/1995, cu modificările 
ulterioare, care se efectuează pentru 
bunurile din patrimoniul cultural naţional 
aparţinând instituţiilor publice de 
subordonare centrală şi locală, a celor 
aparţinând cultelor religioase, precum şi 
pentru monumentele istorice aflate în 
proprietatea sau folosinţa unor persoane 
fizice sau juridice, altele decât instituţiile 

Amendamentul a fost respins, deoarece 
Comisiile reunite au votat, anterior, un alt 
amendament, la acelaşi articol. 



publice, în condiţiile legii. 

 

PREŞEDINTE,  
 

SECRETAR, 
 

Gabriel ŢEPELEA  
 

Puiu HAŞOTTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experţi parlamentari, 

Cristina DAN   Virgil Ştefan NIŢULESCU  



ANEXA 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE            ANEXA NR.3/13 

 

VENITURILE, ALOCAŢIILE ŞI  

CHELTUIELILE INSTITUŢIILOR PUBLICE 

- mii lei - 

Program 1999 

din care: 

 

 

Instituţia publică 

 

Venituri 

 

Alocaţii 

 

Cheltuieli Cheltuieli de 

personal 

Cheltuieli 

materiale şi 

servicii 

Cheltuieli de 

capital 

A 1 2 3 4 5 6 

CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI 

PRIVIND ACTIVITATEA 

SPORTIVĂ ŞI DE TINERET 

Fundaţia Culturală Română 

 

22.250.000 22.250.000 5.000.000 16.400.000

 

600.000 

 


