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Comisia  pentru  cultură, arte,
mijloace de informare în masă

A V I Z
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2002

În urma examinării, în şedinţele din 23 şi 24 octombrie 2001, a proiectului

bugetului de stat pe anul 2002, trimis cu adresa nr. L324/16.10.2001, respectiv,

563/15.10.2001, propunem ca acesta să fie supus dezbaterii şi adoptării cu

amendamentele anexate.

Decizia a fost luată cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Adrian PĂUNESCU Mihai Adrian MĂLAIMARE

SECRETAR, SECRETAR,

Eugeniu Constantin FLORESCU Ileana STANA IONESCU

Consilier, Radu ALDEA

Experţi,  Corina OCHEA Cristina DAN Virgil Ştefan NIŢULESCU



Comisia pentru cultură, arte,

mijloace de informare în masă

A M E N D A M E N T E

la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2002

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus (autorul)
Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Art. 21. � La partea de cheltuieli a bugetului de stat
se stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale
Guvernului:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, în sumă de 1.019,8 miliarde lei, care se
foloseşte pentru finanţarea unor acţiuni şi sarcini
intervenite în cursul anului în bugetul de stat şi în
bugetele locale, cu menţinerea echilibrului
bugetar�.

Amendament propus de Comisie
Litera a) din articolul 21 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 21. � La partea de cheltuieli a bugetului de stat  se
stabilesc şi se utilizează, pe bază de hotărâri ale
Guvernului:

a) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului,
în sumă de 961,6 miliarde lei, care se foloseşte pentru
finanţarea unor acţiuni şi sarcini intervenite în cursul
anului în bugetul de stat şi în bugetele locale, cu
menţinerea echilibrului bugetar�.

Se propune diminuarea Fondului de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului, cu sumele pe care
Comisiile pentru cultură, culte, arte
şi mijloace de informare în masă le-
au aprobat, ca suplimentări, la
ordonatorii de credite
(amendamentele ulterioare), în
valoare totală de 58,2 miliarde lei.

2. Anexa nr. 3/11

Consiliul Naţional al Audiovizualului

Capitol 5001, Titlu/Articol 70 CHELTUIELI DE
CAPITAL

2.882.368 mii lei

Amendament propus de d-nul senator Eugeniu
Constantin Florescu
Articolul 70, Cheltuieli de capital, din bugetul
Consiliului Naţional al Audiovizualului, se modifică
şi va avea următorul cuprins:
4.082.368 mii lei

Se propune suplimentarea
cheltuielilor de capital ale
Consiliului Naţional al
Audiovizualului cu 1,2 miliarde lei,
pentru asigurarea cheltuielilor
necesare pentru spaţiile de care
trebuie să beneficieze Consiliul
Naţional al Audiovizualului în alte
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localităţi, ca sedii pentru inspectorii
care monitorizează programele
posturilor de radiodifuziune şi
televiziune. Sursă: Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului.

3. Anexa nr. 3/28

Ministerul Culturii şi Cultelor
Amendament propus de Comisie
Bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor se
suplimentează cu sumele corespunzătoare bugetelor
celor 9 instituţii eliminate din lista de la Anexa nr. 6

Comisiile consideră că este în
interesul instituţiilor culturale în
cauză ca ele să rămână în
subordinea Ministerului Culturii şi
Cultelor şi, ca atare, este necesară
redimensionarea bugetului
Ministerului cu sumele care, iniţial,
urmau să fie repartizate altor
ordonatori principali de credite.

4. Anexa nr. 3/28

Ministerul Culturii şi Cultelor

Capitol 5001, Titlu/Articol 34 SUBVENŢII

533.853.533 mii lei

Amendament propus de Comisie
Articolul 38, Subvenţii, din bugetul Ministerului
Culturii şi Cultelor, se modifică şi va avea următorul
cuprins:
540.853.533 mii lei

Se propune suplimentarea
subvenţiei Ministerului Culturii şi
Cultelor cu suma de 17 miliarde lei
pentru plata datoriei Operei
Române din Cluj Napoca faţă de
salariaţi. Sursă: Fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului.

5. Anexa nr. 3/28

Ministerul Culturii şi Cultelor

Capitol 5001, Titlu/Articol 38 TRANSFERURI

692.499.661 mii lei

Amendament propus de Comisie
Articolul 38, Transferuri, din bugetul Ministerului
Culturii şi Cultelor, se modifică şi va avea următorul
cuprins:
692.499.661 mii lei* din care, 2.000.000 mii lei pentru
înfiinţarea şi organizarea unui muzeu dedicat luptei
împotriva totalitarismului, de către Institutul Naţional
pentru Studiul Totalitarismului

Pentru a se asigura începerea
lucrărilor de organizare a viitorului
muzeu dedicat victimelor
totalitarismului, pe care îl va realiza
Institutul Naţional pentru Studiul
Totalitarismului.

6. Anexa nr. 3/28 Amendament propus de d-nul deputat Florin
Iordache şi de d-na deputat Monica Octavia Musca
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Ministerul Culturii şi Cultelor

Capitol 5001, Titlu/Articol 70 CHELTUIELI DE
CAPITAL

97.116.098 mii lei

Articolul 70, Cheltuieli de capital, din bugetul
Ministerului Culturii şi Cultelor, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
97.116.098 mii lei* din care, 5.000.000 mii lei vor fi
utilizaţi pentru lucrările de restaurare şi consolidare a
clădirii Teatrului din Caracal

Pentru garantarea sumelor necesare
continuării lucrărilor de restaurare
şi consolidare la clădirea Teatrului
din Caracal, care este monument
istoric.

7. Anexa nr. 3/33

Ministerul Informaţiilor Publice

Capitol 5001, Titlu/Articol 40, Alineat 34

Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a
organizaţiilor reprezentative ale acestora

7.000.000 mii lei

Amendament propus de d-na deputat Leonida Lari
Iorga
Articolul 40, Alineatul 34 din bugetul Ministerului
Informaţiilor Publice se modifică şi va avea
următorul cuprins:
7.000.000 mii lei* din care, 3.000.000 mii lei pentru
următoarele publicaţii din Republica Moldova:
Literatura şi Arta, Glasul Naţiunii, Limba Română,
Florile Dalbe

Pentru garantarea sumelor necesare
editării acestor patru publicaţii
periodice din Republica Moldova.

8. Anexa 3/55

Societatea Română de Televiziune

Capitol 5001, Titlu/Articol 20 CHELTUIELI
MATERIALE ŞI SERVICII

277.956.366 mii lei

Amendament propus de Comisie
Articolul 20, Cheltuieli materiale şi servicii, din
bugetul Societăţii Române de Televiziune, se
modifică şi va avea următorul cuprins:
282.956.366 mii lei

Suplimentarea de 5 miliarde lei este
necesară pentru achitarea cotizaţiei
Societăţii Române de Televiziune
la Euronews. Sursă: Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului.

9. Anexa 3/55

Societatea Română de Televiziune

Capitol 5001, Titlu/Articol 70 CHELTUIELI DE
CAPITAL

5.989.500 mii lei

Amendament propus de Comisie
Articolul 70, Cheltuieli de capital, din bugetul
Societăţii Române de Televiziune, se modifică şi va
avea următorul cuprins:
40.989.500 mii lei

Suplimentarea de 35 miliarde lei
este necesară pentru executarea
lucrărilor de consolidare la turnul
Televiziunii. Sursă: Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului.

10. Anexa nr. 6

Lista instituţiilor de cultură care se finanţează din
bugetele locale începând cu anul 2002

1. ALBA  Muzeul Naţional al Unirii Alba

Amendament propus de d-nii deputaţi Mihai Adrian
Mălaimare, Márton Árpád Francisc, Viorel Coifan şi
Toró T. Tibor
Lista instituţiilor de cultură care se finanţează din
bugetele locale începând cu anul 2002 se modifică şi
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2. ARGEŞ  Centrul de Cultură �Brătianu� din
Ştefăneşti Argeş

3. BOTOŞANI  Memorialul �M. Eminescu�
Ipoteşti

4. DÂMBOVIŢA  Complexul Muzeal �Curtea
Domnească� Târgovişte

5. DOLJ  Teatrul Naţional Craiova

6. MUREŞ Teatrul Naţional Tg. Mureş

7. SIBIU  Complexul Naţional Muzeal �Astra� din
Sibiu

8. SUCEAVA  Muzeul Etnografic al Bucovinei

                          Muzeul Naţional al Bucovinei

9. TIMIŞ  Opera Română Timişoara

                    Teatrul Naţional Timişoara

10. MUNICIPIUL BUCUREŞTI

                     Centrul de Cultură �Palatele
Brâncoveneşti de la Porţile Bucureştiului din
Mogoşoaia�

                      Centrul Naţional de Conservare şi
Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare

                      Institutul de Studii Orientale �Sergiu
Al. George�

                      Muzeul Literaturii Române

                      Muzeul Naţional Cotroceni
                      Muzeul �George Enescu�

va avea următorul cuprins:
1. ARGEŞ  Centrul de Cultură �Brătianu� din Ştefăneşti
Argeş

2. DÂMBOVIŢA  Complexul Muzeal �Curtea
Domnească� Târgovişte

3. DOLJ  Teatrul Naţional Craiova

4. SUCEAVA  Muzeul Etnografic al Bucovinei

Muzeul Naţional al Bucovinei

5. MUNICIPIUL BUCUREŞTI

Centrul Naţional de Conservare şi Valorificare a
Tradiţiei şi Creaţiei Populare

Institutul de Studii Orientale �Sergiu Al. George�

Muzeul Literaturii Române

Comisiile consideră că este în
interesul celor 9 instituţii culturale
şi al strategiei culturale a României
ca ele să rămână în subordinea
Ministerului Culturii şi Cultelor.



5

AMENDAMENTE RESPINSE

Nr.
crt.

Articolul
(textul adoptat de Comisie)

Amendamentul propus (autorul) Motivarea amendamentului
respins

0 1 2 3

1. Art. 17. - �

(10) Suma de 20,0 miliarde lei, prevăzută în bugetul
Ministerului Afacerilor Externe la capitolul �Cultură ,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de
tineret�, se alocă pentru finanţarea Fundaţiei
Culturale Române.

Amendament propus de d-na deputat Monica
Octavia Musca
Alineatul 10 din articolul 17 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 17. - �

(10) Suma de 22,5 miliarde lei, prevăzută în bugetul
Ministerului Afacerilor Externe la capitolul �Cultură ,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de
tineret�, se alocă pentru finanţarea Fundaţiei Culturale
Române.

Se propune suplimentarea bugetului
Fundaţiei Culturale Române cu 2,5
miliarde lei pentru activitatea de
susţinere a românilor de peste
hotare prin organizare de cursuri de
pregătire pentru cadrele didactice
care predau în limba română, în alte
ţări, a unor tabere pentru elevi de
etnie română din alte state şi pentru
organizarea Congresului
internaţional de studii româneşti
(ediţia a IV-a). Sursă: Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului.

2. Art. 17. - �

(10) Suma de 20,0 miliarde lei, prevăzută în bugetul
Ministerului Afacerilor Externe la capitolul �Cultură ,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de
tineret�, se alocă pentru finanţarea Fundaţiei
Culturale Române.

Amendament propus de d-na deputat Monica
Octavia Musca
Alineatul 10 din articolul 17 se modifică şi va avea
următorul cuprins:
Art. 17. - �

(10) Suma de 23,0 miliarde lei, prevăzută în bugetul
Ministerului Afacerilor Externe la capitolul �Cultură ,
religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de
tineret�, se alocă pentru finanţarea Fundaţiei Culturale
Române.

Se propune suplimentarea bugetului
Fundaţiei Culturale Române cu 3
miliarde lei pentru activitatea
editorială a Fundaţiei, între care
publicarea cărţilor de istorie a
României şi a manualelor de limbă,
cultură şi civilizaţie românească
pentru străini. Sursă: Fondul de
rezervă bugetară la dispoziţia
Guvernului.
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3. Anexa nr. 3/28

Ministerul Culturii şi Cultelor

Capitol 5001, Titlu/Articol 40 TRANSFERURI
Alineat 61 Susţinerea cultelor

44.000.000 mii lei

Amendament propus de d-nul senator Marius
Constantinescu
Articolul 40, Transferuri, Alineat 61 Susţinerea
cultelor din bugetul Ministerului Culturii şi
Cultelor, se modifică şi va avea următorul cuprins:
80.000.000 mii lei

Se solicită suplimentarea bugetului
Ministerului Culturii şi Cultelor, cu
36 miliarde lei, pentru construirea
şi repararea lăcaşurilor de cult,
pentru completarea fondurilor
proprii ale patriarhiei Bisericii
Ortodoxe Române în vederea
construirii Catedralei �Mântuirea
Neamului�, pentru programe de
caritate şi asistenţă socială ale
cultelor, pentru achiziţionarea unor
imobile necesare funcţionării
eparhiilor B.O.R. de la Giurgiu,
Mehedinţi şi Slatina şi pentru
repararea lăcaşurilor de cult ale
comunităţilor româneşti de peste
hotare. Sursa: impozitele pe
veniturile personalului angajat al
cultelor religioase şi taxele pentru
reconstruirea, repararea şi pictarea
lăcaşurilor de cult.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Adrian PĂUNESCU Mihai Adrian MĂLAIMARE

SECRETAR, SECRETAR,

Eugeniu Constantin FLORESCU Ileana STANA IONESCU

Consilier,

Radu ALDEA

Experţi,  Corina OCHEA

Cristina DAN Virgil Ştefan NIŢULESCU
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