
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

A V I Z

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea aprobarea Ordonanþei de urgenþã

a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat

pe anul 1999

În urma examinãrii proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de

urgenþã a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul

1999, în ºedinþa din 29 septembrie 1999, propunem ca acesta sã fie supus spre

dezbatere ºi adoptare cu amendamentele formulate de Comisia pentru culturã, arte,

mijloace de informare în masã. Decizia a fost luatã cu unanimitatea voturilor celor

prezenþi. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PRE ªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Puiu HA ªOTTI



Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª

A M E N D A M E N T E

la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanþei de urgenþª a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3
1. Art. 10. – Cheltuielile pentru acþiuni social-culturale

prevãzute în bugetul de stat pe anul 1999 se
majoreazã cu suma de 4.211,9 miliarde lei, din care
pentru:

…                                                             - miliarde
lei -

- Culturã, religie ºi acþiuni privind activitatea
sportivã ºi de tineret
+ 164,5

…

Amendament propus de Comisie

Art.10 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

Art. 10. – Cheltuielile pentru acþiuni social-culturale
prevãzute în bugetul de stat pe anul 1999 se majoreazã
cu suma de 4.211,9 miliarde lei, din care pentru:

…                                                             - miliarde lei -

- Culturã, religie ºi acþiuni privind activitatea sportivã ºi
de tineret                                                         + 314,5

…

Suplimentarea bugetului Culturii cu
150 miliarde lei este neapãrat
necesarã pentru susþinerea unor
programe ºi proiecte culturale
iniþiate în 1998 ºi aflate în derulare,
a continuãrii unor lucrãri de
restaurare a monumentelor istorice
(care, dacã s-ar opri ar duce la
degradarea celor efectuate deja ºi,
deci, ar însemna cã banii cheltuiþi
pânã acum au fost utilizaþi complet
neraþional), a iniþierii proiectului
„Eminescu 2000“, a plãþii
restanþelor unitãþilor din subordinea
Ministerului Culturii la cheltuielile
de întreþinere ºi la continuarea
lucrãrilor de punere în valoare a
Ansamblului „Memorialul
victimelor comunismului ºi al
rezistenþei Sighet“. Ca surse pentru
cele 150 miliarde de lei, propunem
subvenþiile pe produse ºi activitãþi
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din capitolul SUBVENÞII de la
Ministerul Industriei ºi Comerþului
ºi rezerva bugetarã a Guvernului,
cu modificarea corespunzãtoare a
sumelor la aceºti ordonatori de
credite.

2. Amendament propus de Comisie

Dupª art. 11 se introduce un articol nou, care va
avea urmªtorul cuprins:

Art. 111. – (1) La articolul 16 din Legea nr. 36/1999,
alin. (7), lit. b) se modificã ºi va avea urmãtorul cuprins:

b) achiziþii de cãrþi ºi abonamente la publicaþii pentru
dotarea bibliotecilor publice din subordinea sa ºi a celor
din subordinea autoritãþilor administraþiei publice locale,
în condiþiile legii, precum ºi pentru dotarea bibliotecilor
ºi centrelor culturale româneºti din strãinãtate;

(2) La articolul 16 din Legea nr. 36/1999, alin. (7), dupã
lit. c) se introduce lit. d), care va avea urmãtorul
cuprins:

d) achiziþii de echipamente pentru facsimilare numericã,
prin selecþie de oferte, în vederea copierii manuscriselor
eminesciene, precum ºi finanþarea cheltuielilor necesare
pregãtirii Programului „Anul 2000 – Anul Eminescu“

Abrogarea implicitã a unei Hotãrâri
a Consiliului de Miniºtri (de
dinainte de 1990), prin acte
ulterioare, a dus la lipsa de temei
legal pentru achiziþii efectuate din
bugetul Ministerului Culturii, prin
Biblioteca Naþionalã a României,
pentru bibliotecile ºi centrele
culturale ale României din
strãinãtate. Aceastã lipsã a unui
temei legal a fost invocatã de
Curtea de Conturi; în lipsa acestei
prevederi, toate publicaþiile aflate la
centrele culturale româneºti din
strãinãtate ar trebui retrase ºi
retrimise în România.

Achiziþionarea echipamentelor
pentru facsimilarea numericã a
manuscriselor eminesciene
reprezintã prin selecþie de oferte ºi
nu prin licitaþie este necesarã
deoarece licitaþia este o procedurã
îndelungatã, care ar întârzia
nepermis de mult declanºarea
proiectului – pilot de facsimilare a
manuscriselor, în cadrul
Programului „Anul 2000 – Anul
Eminescu“. Nealocarea unei sume
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distincte pentru demararea acestui
program, încã din 1999, ar duce la
blocarea, practic, a întregului
program, þinând cont de faptul cã,
în întâmpinarea zilei de naºtere a
lui Mihai Eminescu (la 15 ianuarie
2000 se vor împlini 150 de ani de la
acest eveniment), manifestãrile vor
fi declanºate de la sfârºitul anului în
curs.

3. Anexa 3/18

MINISTERUL CULTURII

Amendament propus de Comisie

Anexa 3/18 se modificª ”i va avea urmªtorul cuprins:

(anexa 3/18 - paginile 188 ”i 190 � 192 -  este
prezentatª anexat, cu indicarea doar a capitolelor ”i
a sumelor la care Comisia pentru culturª, arte,
mijloace de informare în masª a propus
amendarea!). Celelalte anexe urmeazª sª fie
modificate corespunzªtor

Ca urmare a adoptãrii
amendamentelor de la punctele 1. ºi
2.

4. Peste tot, în cuprinsul proiectului de Lege

Partea a I - a

Amendament propus de Comisie

Peste tot, în cuprinsul Legii, sintagma �Partea a
I �a� se înlocuie”te cu �Partea I�

Pentru o corectã exprimare
gramaticalã.

PRE“EDINTE SECRETAR,

        Gabriel ÞEPELEA           Puiu HA“OTTI

Experþi,    

Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU



MINISTERUL CULTURII

BUGETUL PE ANUL 1999

Anexa nr. 3/18

- mii lei –

Ca-pi-
tol

Sub-
ca-

pitol

Titlu/
Articol

Ali-
neat

Denumire indicator Program
actualizat

Influenþe Program
rectificat

A B 1 2 3=1+2

5901 CULTURÃ, RELIGIE ªI
ACÞIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA
SPORTIVÃ ªI DE
TINERET

541.941.625 150.000.000 691.941.625

01 Administraþie centralã 29.444.993 6.000.000 35.444.993

02 Biblioteci publice naþionale 35.052.080 2.000.000 37.052.080

04 Muzee 72.616.800 33.524.000 106.140.800

05 Teatre ºi instituþii de
spectacole ºi concerte

117.383.400 31.143.000 148.526.400

25 Servicii publice
descentralizate

24.109.216 3.000.000 27.109.216

50 Alte instituþii ºi acþiuni
privind activitatea sportivã
ºi de tineret

263.335.136 74.333.000 337.668.136

MINISTERUL CULTURII

BUGETUL PE ANUL 1999

- detalierea pe articole de cheltuieli -

Anexa nr. 3/18

- mii lei –

Ca-pi-
tol

Sub-
ca-

pitol

Titlu/
Articol

Ali-
neat

Denumire indicator Program
actualizat

Influenþe Program
rectificat

Din care,
pentru

Programul
„Anul
2000 –
Anul

Eminescu“
A B 1 2 3=1+2

5901 CULTURÃ, RELIGIE
ªI  ACÞIUNI PRIVIND
ACTIVITATEA
SPORTIVÃ ªI DE
TINERET

541.941.625 150.000.000 691.941.625 12.432.000

01 CHELTUIELI
CURENTE

505.741.625 146.300.000 652.041.625 9.372.000

CHELTUIELI DE
PERSONAL

49.761.554 49.761.554
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20   CHELTUEILI

MATERIALE ªI
SERVICII

227.655.048 56.600.000 284.255.048 4.141.000

24     Cheltuieli pentru
întreþinere ºi gospodãrie

6.800.000 7.000.000 13.800.000

25     Materiale ºi prestãri
de servicii cu caracter
funcþional

3.100.000 1.000.000 4.100.000

29     Cãrþi ºi publicaþii 4.300.000 5.000.000 9.300.000

30     Alte cheltuieli 211.305.048 43.600.000 254.905.048 4.141.000

34   SUBVENÞII 205.885.900 82.000.000 287.885.900 5.591.000

35 01     Alocaþii de la buget
pentru instituþii publice

205.885.900 82.000.000 287.885.900 5.591.000

38   TRANSFERURI 22.439.123 7.700.000 30.139.123

40     Transferuri
neconsolidabile

22.439.123 7.700.000 30.139.123

40 38     Finanþarea
Ansamblului
„Memorialul victimelor
comunismului ºi al
rezistenþei Sighet“

3.500.000 700.000 4.200.000

40 39     Comenzi de stat
pentru cãrþi ºi publicaþii

9.939.123 7.000.000 16.939.123

70 CHELTUIELI DE
CAPITAL

34.000.000 3.700.000 37.700.000

72   Investiþii ale
instituþiilor publice

34.000.000 3.700.000 37.700.000 2.700.000


