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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru cultură şi media

Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă

Nr. XXXI/187/11.12.2015

Nr. 4c-10/260/11.12.2015

AVIZ COMUN
asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016

Comisia pentru cultură şi media a Senatului şi Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor au fost sesizate spre dezbatere şi
avizare cu Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016, transmis cu adresele
L661/09.12.2015 şi, respectiv, PL-X 876/09.12.2015, şi înregistrat la Comisii cu nr.
XXXI/187/10.12.2015 la Senat şi, respectiv, 4c-10/260/10.12.2015 la Camera
Deputaţilor, pentru dezbatere pe fond fiind sesizate Comisiile pentru buget, finanţe şi
bănci ale celor două Camere ale Parlamentului.
Potrivit prevederilor art. 73 din Constituţia României, republicată, proiectul de
lege face parte din categoria legilor ordinare.
Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa comună a Comisiilor pentru cultură
ale Parlamentului, în ziua de 11 decembrie 2015, în vederea întocmirii avizului
comun.
La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi: din partea
Ministerului Culturii (Anexa 3/27), domnul ministru Vlad ALEXANDRESCU,
doamna Camelia MARCU, director general buget finanţe şi domnul Bogdan Ştefan
TRÎMBACIU, directorul Unităţii de Management a Proiectului; din partea
Consiliului Naţional al Audiovizualului (Anexa 3/11), doamna preşedinte Laura
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Corina GEORGESCU, domnul vicepreşedinte Răsvan POPESCU, dl. Lorand
TUROS, membru, doamna Florina Liliana DOROBANŢU, director economic şi
doamna Adriana ALEXANDRESCU, şef de birou la Biroul resurse umane; Institutul
Cultural Român (Anexa 3/44) a fost reprezentat de domnul vicepreşedinte Mihály
Zoltán NAGY şi de doamna Mariana DRĂGHICI, director economic; din partea
Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES (Anexa 3/43), domnul Alexandru Ion
GIBOI, director general şi doamna Cristina ŢINTESCU, director financiar; din partea
Societăţii Române de Radiodifuziune (Anexa 3/45), domnul Ovidiu MICULESCU,
preşedinte – director general, domnul Constantin PUŞCAŞ, director economic şi
doamna Mariana MILAN, şef Serviciu juridic; din partea Societăţii Române de
Televiziune (Anexa 3/46), au luat parte la lucrările Comisiilor reunite doamna Irina
RADU, director general interimar, domnul Liviu NICOLAESCU, director al Direcţiei
Studiouri Centrale şi doamna Liliana POTECĂ, şef Serviciu contabilitate; din partea
Ministerului Finanţelor Publice, au luat parte la lucrările Comisiilor reunite
doamnele consilier Tanţi COLCER, Dana BOIAN şi Mariana DUDAŞ. În cursul
dezbaterilor au fost audiaţi reprezentanţii ordonatorilor de credite, parlamentarii au
formulat întrebări şi au votat fiecare anexă în parte. Au fost analizate amendamentele
susţinute de parlamentari ce au vizat majorări de sume, acestea fiind admise în parte.
Proiectul de buget al Ministerului Culturii, Anexa 3/27, a fost avizat
favorabil, cu unanimitate de voturi, 2 amendamente admise şi unul respins; Anexa
3/11, reprezentând proiectul de buget al Consiliului Naţional al Audiovizualului, a
fost avizată favorabil cu unanimitate de voturi, în forma prezentată; Anexa 3/43,
reprezentând proiectul de buget al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, a fost
avizată favorabil, cu un amendament admis, cu majoritate de voturi; Anexa 3/44,
reprezentând proiectul de buget al Institutului Cultural Român, a fost avizat
favorabil, cu majoritate de voturi, în forma prezentată; proiectul de buget al Societăţii
Române de Radiodifuziune (Anexa 3/45) a fost avizat favorabil, cu unanimitate de
voturi, în forma prezentată; proiectul de buget al Societăţii Române de Televiziune,
(Anexa 3/46) a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată.
La încheierea dezbaterilor asupra anexelor, membrii Comisiilor pentru cultură
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ale celor două Camere ale Parlamentului au

avizat

favorabil,

cu

majoritatea

voturilor parlamentarilor prezenţi, Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016,
cu amendamentele admise (Anexa 1) şi respinse (Anexa 2). Cele două anexe fac parte
integrată din prezentul aviz comun.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Georgică SEVERIN

Gigel Sorinel ŞTIRBU

SECRETAR,

SECRETAR,

Tudor BARBU

Florin – Costin PÂSLARU

Comisia pentru cultură şi media
a Senatului

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a
Camerei Deputaţilor
ANEXA 1

AMENDAMENTE ADMISE
la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2016
- şedinţa comună din data de 11.12.2015 Nr.
crt.
1.

Articolul din lege
(anexa/capitolul/subcapitolul/paragraful/Gr
upa/titlul/
articol/alineat)
Anexa 3/27- Ministerul Culturii
Titlul 70 Cheltuieli de capital
885 mii lei

,

2.

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului
Sursa de finanţare

Se propune creşterea sumei alocate cu
5.000 mii lei pentru exercitarea
dreptului
de
preempţiune
a
Ministerului Culturii pentru sculptura
"Cuminţenia Pământului".

Suma este necesară pentru
iniţierea demersurilor de către
Guvernul român pentru ca
această capodoperă a marelui
sculptor
Constantin
BRÂNCUŞI
"Cuminţenia
Pământului"
să
aparţină
statului român.

Autori :
deputat PNL Gigel – Sorinel ŞTIRBU
şi Comisiile pentru Cultură ale Sursa: Anexa 3/65 Ministerul
Finanţelor Publice - Acţiuni
Parlamentului
Generale
8001
Acţiuni
generale
economice şi comerciale şi de
muncă
01 Acţiuni generale economice
şi comerciale
Includerea în Programul Naţional de Acest monument este de
Anexa 3/27 - Ministerul Culturii
Restaurare a Monumentelor Istorice a importanţă covârşitoare din
6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
obiectivului din judeţul Harghita:
punct de vedere istoric şi
03 Servicii culturale
arhitectural, dovadă includerea
12 Consolidarea si restaurarea monumentelor Biserica Unitariană Dârjiu, monument sa pe lista monumentelor de
istorice
UNESCO – continuarea lucrărilor de valoare mondială, astfel că
reabilitare 1.500 mii lei
reabilitarea lor ar trebui să fie o
50.000 mii lei
prioritate pentru Ministerul

Motivaţia
respingerii
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Autori:
Antal István, Erdei D.István, deputaţi
UDMR
Végh Alexandru, senator UDMR
3.

Culturii.
Fiind vorba de includere în
program, nu necesită fonduri
suplimentare de finanţare.

este
necesară
Anexa nr. 3/43 – Agenţia Naţională de Presă Suplimentarea sumei prevăzute pentru Suma
anul 2016 cu suma de 1.646 mii lei.
suplimentării cu 30 de posturi a
AGERPRES
statului
de
funcţii
al
6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
Autori: Kelemen Hunor, deputat
AGERPRES,
în
vederea
10 Cheltuieli de personal
UDMR
dezvoltării şi modernizării
15.590 mii lei
Erdei Dolóczki István, deputat UDMR continue a agenţiei de presă a
Végh Alexandru, senator UDMR
statului român, la nivelul
standardelor europene, cu atât
mai mult cu cât AGERPRES
face parte, începând din anul
2014, din conducerea Alianţei
Europene a Agenţiilor de Presă
(EANA), Asociaţiei Agenţiilor
de Presă din Balcani (ABNASE) şi Asociaţiei Agenţiilor de
Presă de la Marea Neagră
(BSANNA).
Astfel, suma este necesară
pentru funcţionarea în condiţii
optime a noului înfiinţat Studio
Foto – Video - Multimedia,
pentru crearea fluxului de
informaţii în limba maghiara,
destinat
publicaţiilor
si
populaţiei de etnie maghiară de
pe teritoriul tarii noastre şi
pentru completarea cu personal
a altor compartimente cu
personal deficitar, in vederea
realizării
obiectivelor
şi
îndeplinirea misiunii publice a
Agenţiei Naţionale de Presă
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AGERPRES, prevăzute prin
Legea de organizare si
funcţionare nr.19/2003, cu
modificările si completările
ulterioare.
Sursa: Anexa 3/65 Ministerul
Finanţelor Publice - Acţiuni
Generale
8001
Acţiuni
generale
economice şi comerciale şi de
muncă
01 Acţiuni generale economice
şi comerciale

Comisia pentru cultură şi media
a Senatului

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

ANEXA 2
AMENDAMENTE RESPINSE
la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015
Nr.
crt.
1.

Articolul din lege
(anexa/capitolul/subcapitolul/para
graful/Grupa/titlul/
articol/alineat)
Anexa 3/27- Ministerul Culturii

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului
Sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

Alocarea sumei de 500 mii lei din
bugetul Ministerului Culturii pentru
proiectarea realizării obiectivului de
investiţii ”Monumentul Marii Uniri de
la 1 Decembrie 1918” Municipiul

Motivaţia amendamentului:
În anul 2018 se împlinesc 100 de ani de
la înfăptuirea Marii Uniri a Principatelor
Române,
iar
prin
realizarea
„Monumentului Marii Uniri de la 1

Comisiile
au
considerat că va fi
iniţiat un program
Guvernamental
dedicat
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Alba-Iulia, judeţul Alba.
Autori:
senator Alexandru Pereş,
deputat Dan Simedru
Grupurile Parlamentare ale PNL

Decembrie 1918” se doreşte marcarea
cum se cuvine a acestui eveniment.
Sursa: Bugetul Ministerului Culturii, prin
redistribuire în cadrul bugetului propus a
fi alocat acestui minister pe anul 2016

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Georgică SEVERIN

Gigel - Sorinel ŞTIRBU

SECRETAR,

SECRETAR,

Tudor BARBU

Florin - Costin PÂSLARU

Centenarului,
ce
va cuprinde un
număr mare de
manifestări şi va
beneficia de o
finanţare
corespunzătoare.

