PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
AVIZ
asupra Propunerii legislative privind finanţarea şi cofinanţarea
instituţiilor de cultură
Propunerea legislativă privind finanţarea şi cofinanţarea instituţiilor de cultură
a fost trimisă Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă cu adresa
nr. 203/09.06.2003, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă fiind
sesizată pentru aviz. Cu această Propunere legislativă a fost sesizată în fond Comisia
pentru buget, finanţe şi bănci.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, potrivit
prevederilor art. 72 Constituţie.
Propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţa Comisiei din 10 iunie 2003.
În redactarea avizului, Comisia a ţinut cont de avizul Consiliului Legislativ.
La lucrările Comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 19 de membri
ai Comisiei.
Avizul Comisiei a fost adoptat cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală
în momentul votului (11 voturi).
În urma dezbaterii, Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în
masă propune adoptarea Propunerii legislative privind finanţarea şi cofinanţarea
instituţiilor de cultură în forma prezentată. În cursul dezbaterii au fost analizate
amendamentele înregistrate la Comisie. Aceste amendamente, pe care le prezentăm
anexat, au fost respinse.
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Comisia pentru cultură, arte,
mijloace de informare în masă

AMENDAMENTE RESPINSE
la Propunerea legislativă privind finanţarea şi cofinanţarea instituţiilor de cultură

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente:
Nr.

Articolul

crt.

(textul iniţial)

0

1

1.

Amendamentul respins (autorul)

Motivarea respingerii

2

3

Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:

Motivarea amendamentului:

Titlul legii

Lege pentru finanţarea şi cofinanţarea instituţiilor de
Motivaţia respingerii:
Lege privind finanţarea şi cofinanţarea instituţiilor de cultură
cultură
(Amendament propus de d-nul deputat Mircea Potrivit normelor de tehnică
legislativă
Costache)
2.

Titlul legii
Lege privind finanţarea şi cofinanţarea instituţiilor de

Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins:

Motivarea amendamentului:
Accentul se pune pe ideea de
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cultură

Lege privind finanţarea instituţiilor de cultură

obligativitate a finanţării
instituţiilor de cultură de către
(Amendament propus de d-nul deputat Damian
Statul român. Se evită
Brudaşca)
exprimarea redundantă.
Cofinanţarea este o formă a
finanţării. Textul propunerii
legislative se referă şi la alte
forme: autofinanţare, finanţare
pe proiecte.
Motivaţia respingerii:
Cofinanţarea constituie tocmai
acea formă a finanţării care este
esenţială
pentru
economia
propunerii legislative.

3.

Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 1. – (1) Activitatea instituţiilor de cultură, de stat şi
private se finanţează în conformitate cu prevederile
legii, din alocaţia acordată de la bugetul de stat sau de la
bugetele locale, după caz, şi venituri extrabugetare.

Art. 1. – (1) Activitatea instituţiilor de cultură, indiferent
de forma de proprietate şi de autoritatea tutelară, se
finanţează din alocaţii de la bugetul de stat sau de la
bugetele locale, după caz, şi din venituri extrabugetare
prin autofinanţare.

Motivarea amendamentului
Motivaţia respingerii:

Propunerea legislativă nu îşi
propune să modifice legislaţia
din
domeniul
protejării
(2) Alocaţiile acordate de la bugetul de stat sau de la (2) Alocaţiile acordate de la bugetul de stat sau de la patrimoniului cultural naţional.
bugetul local se pot acorda ca finanţare de bază, bugetul local se pot acorda ca finanţare de bază,
cofinanţare sau finanţare pe proiect.
cofinanţare sau finanţare pe proiect ori pe baza unor
convenţii scrise între autoritatea finanţatoare şi
autoritatea tutelară a instituţiei de cultură.
(3) Autoritatea locală are obligaţia legală de a asigura
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(3) Din veniturile extrabugetare se realizează partea de reparaţiile capitale ale imobilelor instituţiilor de cultură
autofinanţare a instituţiei.
declarate bunuri de patrimoniu cultural naţional.
(Amendament propus de d-nul deputat Mircea
Costache)
4.

Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Motivarea amendamentului

Îmbunătăţire redacţională.
Art. 1. – (1) Activitatea instituţiilor de cultură, de stat şi
Art. 1. – (1) Activitatea instituţiilor de cultură, de stat şi private se finanţează în conformitate cu prevederile legii, Motivaţia respingerii:
private se finanţează în conformitate cu prevederile din alocaţia acordată de la bugetul de stat sau de la Modificarea
propusă
legii, din alocaţia acordată de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, şi din venituri extrabugetare.
modifică înţelesul textului.
bugetele locale, după caz, şi venituri extrabugetare.
(2) Alocaţiile acordate de la bugetul de stat sau de la
(2) Alocaţiile acordate de la bugetul de stat sau de la bugetul local se pot acorda ca finanţare de bază,
bugetul local se pot acorda ca finanţare de bază, cofinanţare sau finanţare pe proiect.
cofinanţare sau finanţare pe proiect.
(3) Din veniturile extrabugetare se asigură partea de
(3) Din veniturile extrabugetare se realizează partea de autofinanţare a instituţiei.
autofinanţare a instituţiei.
(Amendament propus de d-nul deputat Damian
Brudaşca)
5.

Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

nu

Motivarea amendamentului

Art. 2. –
Art. 2. – În sensul prezentei legi următorii termeni au
Motivaţia respingerii:
(1) finanţare de bază – parte de buget a cărui finanţare
sensurile definite mai jos:
este
contrară
se asigură din bugetul local, judeţean sau al Propunerea
normelor de tehnică legislativă.
- finanţare de bază – parte de buget a cărui ministerului în funcţie de subordonare;
finanţare se asigură din bugetul local, judeţean sau
(2) cofinanţare – parte de buget, a cărui finanţare se
ministerului în funcţie de subordonare;
asigură din bugetul local, judeţean sau al ministerului
- cofinanţare – parte de buget, a cărui finanţare se potrivit prevederilor legale ori pe baza unor convenţii
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asigură din bugetul local, judeţean sau ministerului în
funcţie de prevederile legale sau convenţii încheiate
cu instituţia beneficiară sau cu alţi finanţatori, în
completarea finanţării de bază;
- finanţare pe proiect – parte de buget a cărui
finanţare se asigură din bugetul local, judeţean sau al
ministerului în funcţie de convenţiile încheiate pentru
realizarea anumitor proiecte între finanţatori şi
beneficiari, respectiv cele obţinute pe bază de concurs
din sumele cu destinaţia subvenţionării anumitor
proiecte ce fac parte din strategia culturală a
finanţatorului;

încheiate între autoritatea finanţatoare ori alţi
finanţatori şi instituţia beneficiară, în completarea
finanţării de bază;
(3) finanţare pe proiect – parte de buget a cărui
finanţare se asigură din bugetul local, judeţean sau al
ministerului în funcţie de convenţiile încheiate pentru
realizarea anumitor proiecte între finanţatori şi
beneficiari, respectiv cele obţinute pe bază de concurs
din sumele cu destinaţia subvenţionării anumitor
proiecte ce fac parte din strategia culturală a
finanţatorului;

(4) autofinanţare – parte de buget a cărui finanţare se
- autofinanţare – parte de buget a cărui finanţare se asigură din venituri proprii, cum ar tarifele pentru
asigură din venituri proprii, cum ar tarifele pentru servicii, vânzarea de bilete sau tipărituri, donaţii şi
servicii, vânzarea de bilete sau tipărituri, donaţii şi sponsorizări;
sponsorizări;
(5) bugetul minim necesar – totalitatea cheltuielilor

- bugetul minim necesar – totalitatea cheltuielilor salariale şi de funcţionare care rezultă din prevederile
salariale şi de funcţionare care rezultă din prevederile legale, respectiv contractuale referitor la numărul de
legale, respectiv contractuale referitor la numărul de angajaţi, încadrarea acestora şi funcţionarea instituţiei;
angajaţi, încadrarea acestora şi funcţionarea
instituţiei;
alin.(6) se elimină.
- instituţii culturale de interes regional – instituţii
neîncadrate în categoria celor de interes naţional, a (Amendament propus de d-nul deputat Mircea
căror importanţă depăşeşte cadrul administrativ- Costache)
teritorial al unui judeţ.
6.

Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Motivarea amendamentului
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Art. 2. – În sensul prezentei legi următorii termeni au Îmbunătăţire redacţională.
sensurile definite mai jos:
Art. 2. – În sensul prezentei legi următorii termeni au
- finanţare de bază – parte a bugetului a cărui
sensurile definite mai jos:
- finanţare de bază – parte de buget a cărui finanţare se asigură din bugetul local, judeţean sau al
finanţare se asigură din bugetul local, judeţean sau ministerului în funcţie de subordonare;
ministerului în funcţie de subordonare;

- cofinanţare – parte a bugetului, a cărui finanţare se
asigură din bugetul local, judeţean sau al ministerului
în funcţie de prevederile legale sau convenţiile
încheiate cu instituţia beneficiară sau cu alţi
finanţatori, în completarea finanţării de bază;

- cofinanţare – parte de buget, a cărui finanţare se
asigură din bugetul local, judeţean sau ministerului în
funcţie de prevederile legale sau convenţii încheiate
cu instituţia beneficiară sau cu alţi finanţatori, în
completarea finanţării de bază;
- finanţare pe proiect – parte a bugetului a cărui
- finanţare pe proiect – parte de buget a cărui finanţare se asigură din bugetul local, judeţean sau al
finanţare se asigură din bugetul local, judeţean sau al ministerului în funcţie de convenţiile încheiate pentru
ministerului în funcţie de convenţiile încheiate pentru realizarea anumitor proiecte între finanţatori şi
realizarea anumitor proiecte între finanţatori şi beneficiari, respectiv cele obţinute pe bază de concurs
beneficiari, respectiv cele obţinute pe bază de concurs din sumele destinate subvenţionării anumitor proiecte
din sumele cu destinaţia subvenţionării anumitor ce fac parte din strategia culturală a finanţatorului;
proiecte ce fac parte din strategia culturală a
finanţatorului;
- autofinanţare – parte a bugetului a cărui finanţare
- autofinanţare – parte de buget a cărui finanţare se se asigură din venituri proprii, rezultate din: tarife
asigură din venituri proprii, cum ar tarife pentru pentru servicii, vânzarea de bilete sau tipărituri,
servicii, vânzarea de bilete sau tipărituri, donaţii şi donaţii şi sponsorizări;
sponsorizări;
- bugetul minim necesar – totalitatea cheltuielilor
- bugetul minim necesar – totalitatea cheltuielilor salariale şi de funcţionare care rezultă din prevederile
salariale şi de funcţionare care rezultă din prevederile legale.
legale, respectiv contractuale referitor la numărul de
(Amendament propus de d-nul deputat Damian
angajaţi, încadrarea acestora şi funcţionarea
Noţiune artificială. Încadrare pe
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instituţiei;

Brudaşca)

- instituţii culturale de interes regional – instituţii
neîncadrate în categoria celor de interes naţional, a
căror importanţă depăşeşte cadrul administrativteritorial al unui judeţ.

7.

criterii subiective. Ar duce la
discriminarea pozitivă pe criterii
etnice a unor instituţii.
Motivaţia respingerii:
Instituţiile culturale de interes
regional există şi au fost, deja
acceptate
şi
prin
alte
reglementări.

Articolul 3 se modifică şi va avea următorul Motivarea amendamentului
cuprins:
Art. 3. – (1) Finanţarea de bază se asigură de către:

Art. 3. – (1) Finanţarea de bază se asigură de către:

Motivaţia respingerii:
Ministerul
Culturii
şi
Cultelor
–
pentru
instituţiile
Instituţiile culturale de interes
- Ministerul Culturii şi Cultelor – pentru instituţiile de
culturale de interes naţional;
stat de interes naţional;
regional există şi au fost, deja
şi
prin
alte
- alte ministere – pentru instituţiile de stat din - alte ministere – pentru instituţiile culturale din acceptate
subordine;
reglementări.
subordine;
- consiliile judeţene – pentru instituţiile de stat de - consiliile judeţene – pentru instituţiile culturale de
interes judeţean;
interes judeţean;
- consiliile locale – pentru instituţiile de stat de interes - consiliile locale – pentru instituţiile culturale de
interes local.
local;
- proprietar – pentru instituţiile private.
(2) Finanţarea de bază a instituţiilor de interes
regional poate fi asigurată de către ministerul culturii
sau de către consiliul judeţean ori local, caz în care
ministerul culturii trebuie să asigure o cofinanţare de
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cel puţin 20% din bugetul minim necesar.
(3) Finanţarea de bază a instituţiilor de interes
judeţean poate fi asigurată de către consiliul local caz
în care consiliul judeţean va asigura o cofinanţare de
cel puţin 10% din bugetul minim necesar.

(2) Finanţarea de bază a instituţiilor de interes
judeţean poate fi asigurată de către consiliul local caz
în care consiliul judeţean va asigura o cofinanţare de
cel puţin 10% din bugetul minim necesar.

(4) Finanţarea de bază va fi prevăzută distinct la
capitolele de buget 2.1. – 2.5. ale judeţelor, respectiv
capitolele de buget 4.1. – 4.5. ale localităţilor
finanţatoare.

(3) Finanţarea de bază va fi prevăzută distinct la
capitolele de buget 2.1. – 2.5. ale judeţelor, respectiv
capitolele de buget 4.1. – 4.5. ale autorităţii
finanţatoare.

(5) Între consiliile judeţene şi cele locale se pot
încheia acorduri prin care părţile se obligă reciproc să
asigure pentru o parte din instituţiile a căror
finanţatori de bază sunt şi procentul de cofinanţare
obligatorie a celeilalte părţi, împărţind între ele
responsabilităţile de finanţare. Dacă o astfel de
înţelegere nu se poate realiza, sunt obligatorii
prevederile alin. (1) şi (3) al acestui articol.

(4) Între consiliile judeţene şi cele locale se pot
încheia acorduri prin care părţile se obligă reciproc să
asigure pentru o parte din instituţiile a căror finanţatori
de bază sunt şi procentul de cofinanţare obligatorie a
celeilalte părţi, împărţind între ele responsabilităţile de
finanţare. Dacă o astfel de înţelegere nu se poate
realiza, sunt obligatorii prevederile alin. (1) şi (3) al
acestui articol.
(Amendament propus de d-nul deputat Mircea
Costache)

8.

Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
Art. 3. – (1) Finanţarea de bază se asigură de către:

Art. 3. – (1) Finanţarea de bază se asigură de către:

- Ministerul Culturii şi Cultelor – pentru instituţiile de
- Ministerul Culturii şi Cultelor – pentru instituţiile de stat de nivel şi interes naţional;
stat de interes naţional;
- alte ministere – pentru instituţiile de stat din
- alte ministere – pentru instituţiile de stat din subordine;

Motivarea amendamentului
Îmbunătăţire redacţională.
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subordine;

- consiliile judeţene – pentru instituţiile de stat de
interes judeţean;

- consiliile judeţene – pentru instituţiile de stat de
- consiliile locale – pentru instituţiile de stat de interes
interes judeţean;
local;
- consiliile locale – pentru instituţiile de stat de interes
- persoane fizice şi juridice – pentru instituţiile private.
local;
- proprietar – pentru instituţiile private.
(2) Finanţarea de bază a instituţiilor de interes eliminare
regional poate fi asigurată de către ministerul culturii
sau de către consiliul judeţean ori local, caz în care
ministerul culturii trebuie să asigure o cofinanţare de
cel puţin 20% din bugetul minim necesar.
(2) Finanţarea de bază a instituţiilor de interes
(3) Finanţarea de bază a instituţiilor de interes judeţean poate fi asigurată de către consiliul local caz
judeţean poate fi asigurată de către consiliul local caz în care consiliul judeţean va cofinanţa cel puţin 25%
în care consiliul judeţean va asigura o cofinanţare de din bugetul minim necesar.
cel puţin 10% din bugetul minim necesar.
(3) Finanţarea de bază va fi prevăzută distinct la
(4) Finanţarea de bază va fi prevăzută distinct la capitolele de buget 2.1. – 2.5. ale judeţelor, respectiv
capitolele de buget 2.1. – 2.5. ale judeţelor, respectiv capitolele de buget 4.1. – 4.5. ale localităţilor
capitolele de buget 4.1. – 4.5. ale localităţilor finanţatoare.
finanţatoare.
(4) Între consiliul judeţean şi consiliile locale se pot
(5) Între consiliile judeţene şi cele locale se pot încheia acorduri prin care părţile se obligă reciproc să
încheia acorduri prin care părţile se obligă reciproc să asigure pentru o parte din instituţiile ai căror
asigure pentru o parte din instituţiile a căror finanţatori de bază sunt şi procentul de cofinanţare
finanţatori de bază sunt şi procentul de cofinanţare obligatorie a celeilalte părţi, împărţind între ele
obligatorie a celeilalte părţi, împărţind între ele responsabilităţile de finanţare. Dacă o astfel de
responsabilităţile de finanţare. Dacă o astfel de înţelegere nu se poate realiza, sunt obligatorii
înţelegere nu se poate realiza, sunt obligatorii prevederile alin. (1) şi (3) al acestui articol.

Noţiune artificială. Încadrare pe
criterii subiective. Ar duce la
discriminarea pozitivă pe criterii
etnice a unor instituţii.
Îmbunătăţire redacţională.

Îmbunătăţire redacţională.
Motivaţia respingerii:
Instituţiile culturale de interes
regional există şi au fost, deja
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prevederile alin. (1) şi (3) al acestui articol.
9.

şi
(Amendament propus de d-nul deputat Damian acceptate
reglementări.
Brudaşca)

prin

alte

Articolul 4 se modifică şi va avea următorul Motivarea amendamentului
cuprins:
Art. 4. - (1) Cofinanţarea, în afara cazurilor prevăzute
Art. 4. - (1) Cofinanţarea, în afara cazurilor prevăzute la alin. (2) şi (3) al art. 2 se mai poate asigura din:

Motivaţia respingerii:

Nu se justifică o asemenea
modificare, potrivit filozofiei
la alin. (2) şi (3) al art. 2 se mai poate asigura din:
- bugetele judeţelor pentru oricare dintre instituţiile propunerii legislative.
- bugetele judeţelor pentru oricare dintre instituţiile de culturale de interes local din judeţ.
stat de interes local din judeţ;
- bugetele locale pentru instituţii de stat din alte
localităţi, indiferent pe teritoriul cărui judeţ se află –
care se angajează să desfăşoare o activitate cu o
anumită regularitate sau pentru instituţia de interes
judeţean ori regional care au filială în localitatea
respectivă;
- bugetele locale şi a judeţelor pentru instituţiile

(2) Cofinanţările vor fi prevăzute pentru fiecare
profesioniste private sau asociaţii culturale de amatori instituţie sau asociaţie distinct în subcapitolul de buget
care se angajează să desfăşoare o activitate cu o „Alte instituţii şi acţiuni privind cultural“.
anumită regularitate în localitatea sau pe teritoriul

(Amendament propus de d-nul deputat Mircea
Costache)
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judeţului respectiv.
(2) Cofinanţările vor fi prevăzute pentru fiecare
instituţie sau asociaţie distinct în subcapitolul de
buget „Alte instituţii şi acţiuni privind cultural“.
10.

Articolul 4 se modifică şi va avea următorul Motivarea amendamentului
cuprins:
Îmbunătăţire redacţională.
Art. 4. - (1) Cofinanţarea, în afara cazurilor prevăzute
Art. 4. - (1) Cofinanţarea, în afara cazurilor prevăzute la alin. (2) şi (3) al art. 2 se mai poate asigura din:
la alin. (2) şi (3) al art. 2 se mai poate asigura din:

- bugetele judeţelor pentru oricare dinte instituţiile de Îmbunătăţire redacţională.

- bugetele judeţelor pentru oricare dinte instituţiile de stat de interes local din judeţ;
Noţiune artificială. Încadrare pe
criterii subiective. Ar duce la
discriminarea pozitivă pe criterii
etnice a unor instituţii.

stat de interes local din judeţ;
- bugetele locale pentru instituţii de stat din alte
localităţi, indiferent pe teritoriul cărui judeţ se află –
care se angajează să desfăşoare o activitate cu o
anumită regularitate sau pentru instituţia de interes
judeţean ori regional care au filială în localitatea
respectivă;

eliminare
Îmbunătăţire redacţională.
Motivaţia respingerii:

- bugetele locale şi ale judeţelor pentru instituţiile Instituţiile culturale de interes
- bugetele locale şi a judeţelor pentru instituţiile profesioniste private sau asociaţiile culturale de regional există şi au fost, deja
acceptate
şi
prin
alte
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profesioniste private sau asociaţii culturale de amatori amatori care se angajează să desfăşoare o activitate cu reglementări.
care se angajează să desfăşoare o activitate cu o o anumită regularitate în localitatea sau pe teritoriul
anumită regularitate în localitatea sau pe teritoriul judeţului respectiv.
judeţului respectiv.

(2) Cofinanţările vor fi prevăzute pentru fiecare
instituţie sau asociaţie distinct în subcapitolul de buget
(2) Cofinanţările vor fi prevăzute pentru fiecare
„Alte instituţii şi acţiuni privind cultural“.
instituţie sau asociaţie distinct în subcapitolul de
(Amendament propus de d-nul deputat Damian
Brudaşca)
buget „Alte instituţii şi acţiuni privind cultural“.
0

1

11.

2

3

Articolul 5 se modifică şi va avea următorul Motivarea amendamentului
cuprins:
Art.5. – În subcapitolele de buget „Alte instituţii şi
acţiuni privind cultura“ ale ministerelor, bugetele
judeţelor sau ale localităţilor pot fi prevăzute distinct
sume pentru proiecte culturale din care se poate
asigura pe bază de concurs finanţarea integrală sau
parţială a anumitor activităţi, festivaluri, broşuri,
realizarea de spectacole, expoziţii, turnee concrete.

Art.5. – În subcapitolele de buget „Alte instituţii şi
Motivaţia respingerii:
acţiuni privind cultura“ ale ministerelor, bugetele
judeţelor sau în bugetele locale pot fi prevăzute Textul ar fi redundant.
distinct sume pentru proiecte culturale din care se
poate asigura pe bază de concurs finanţarea integrală
sau parţială a anumitor activităţi, festivaluri, broşuri,
realizarea de spectacole, expoziţii, turnee, concerte.
(Amendament propus de d-nul deputat Mircea
Costache)

12.

Articolul 5 se modifică şi va avea următorul Motivarea amendamentului
cuprins:
Îmbunătăţire redacţională.
Art.5.
–
În
subcapitolele
de
buget
„Alte
instituţii
şi
Art.5. – În subcapitolele de buget „Alte instituţii şi
Motivaţia respingerii:
acţiuni privind cultura“ ale ministerelor, bugetele
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acţiuni privind cultura“ ale ministerelor, bugetele
judeţelor sau ale localităţilor pot fi prevăzute distinct
sume pentru proiecte culturale din care se poate
asigura pe bază de concurs finanţarea integrală sau
parţială a anumitor activităţi, festivaluri, broşuri,
realizarea de spectacole, expoziţii, turnee concrete.

judeţelor sau în bugetele locale se pot prevedea Textul ar fi redundant.
distinct sume pentru proiecte culturale din care se
poate asigura pe bază de concurs finanţarea integrală
sau parţială a anumitor activităţi, festivaluri, editarea
şi tipărirea de broşuri, realizarea de spectacole,
expoziţii, turnee, concerte etc.
(Amendament propus de d-nul deputat Damian
Brudaşca)

13.

Articolul 6 se modifică şi va avea următorul Motivarea amendamentului
cuprins:
Art.6.- (1) Între managementul instituţiei de stat şi
autoritatea care asigură finanţarea de bază se încheie un
contract în care este prevăzut procentul sau suma din
totalul cheltuielilor care va fi asigurată prin
autofinanţare.
(2) Pentru realizarea indicativelor de autofinanţare
managementul instituţiei răspunde doar în faţa
autorităţii care asigură finanţarea de bază, care poate
aproba, la solicitare, modificarea indicatorilor sau
aplicarea unor sancţiuni disciplinare sau administrative.
Nerealizarea indicativelor nu poate fi interpretată ca
fiind o încălcare a legii, ci ca una de nerespectare a unui
contract cu obligaţiile şi răspunderile civile care decurg
din acestea.

Art.6.- (1) Între autoritatea finanţatoare şi conducerea
instituţiei de cultură se încheie un contract în care sunt
prevăzute activităţile agendei culturale minimale pentru
care se asigură finanţarea şi, după caz, cheltuielile de
întreţinere suportate de finanţator.
(2)

Pentru

realizarea

indicatorilor

Motivaţia respingerii:
Pentru a menţine o explicaţie
exhaustivă
referitoare
la
modalitatea de finanţare.

de

autofinanţare şi a parameterilor de performanţă culturală,
conducerea instituţiei răspunde în faţa autorităţii tutelare
şi a autorităţii finanţatoare conform convenţiilor
încheiate.
(Amendament propus de d-nul deputat
Mircea Costache)

14.

Articolul 6 se modifică şi va avea următorul Motivarea amendamentului
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cuprins:
Art.6.- (1) Între managementul instituţiei de stat şi
autoritatea care asigură finanţarea de bază se

Art.6.- (1) Între managementul instituţiei de stat şi

Îmbunătăţire redacţională.
Motivaţia respingerii:

autoritatea care asigură finanţarea de bază se încheie Modificările nu sunt necesare.

încheie un contract în care este prevăzut procentul

un contract în care se prevede procentul sau suma

sau suma din totalul cheltuielilor care va fi asigurată

din totalul cheltuielilor asigurată prin autofinanţare.

prin autofinanţare.
(2) Pentru realizarea indicativelor de autofinanţare
managementul instituţiei răspunde doar în faţa
autorităţii care asigură finanţarea de bază, care poate
aproba, la solicitare, modificarea indicatorilor sau
aplicarea unor sancţiuni disciplinare sau administrative.
Nerealizarea indicativelor nu poate fi interpretată ca
fiind o încălcare a legii, ci ca una de nerespectare a unui
contract cu obligaţiile şi răspunderile civile care decurg
din acestea.
15.

(2) Pentru realizarea indicatorilor de autofinanţare
managementul instituţiei răspunde doar în faţa autorităţii
care asigură finanţarea de bază, care poate aproba, la
solicitare, modificarea indicatorilor sau aplicarea de
sancţiuni disciplinare sau administrative. Nerealizarea
indicatorilor nu va fi interpretată ca fiind o încălcare a
legii, ci ca nerespectarea unui contract cu obligaţiile şi
răspunderile civile care decurg din acestea.
(Amendament propus de d-nul deputat Damian
Brudaşca)
Articolul 7 elimină.

Motivarea amendamentului

Art. 7. – (1) Partea veniturilor realizate din cofinanţare,
finanţare pe proiect sau autofinanţare care depăşesc
(Amendament propus de d-nul deputat Motivaţia respingerii:
necesarul minim de funcţionare pot fi cheltuite integral
Prevederile ar. 7 sunt esenţiale în
pentru a acorda prime sau alte sporuri salariale, pentru Mircea Costache)
economia legii.
cheltuieli materiale sau investiţii.
(2) Dacă din lipsă de fonduri se impun restricţii
salariale, acestea vor începe cu diminuarea salariilor şi
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sporurilor persoanelor din conducere.
16.

Articolul 7 se modifică şi va avea următorul
Art. 7. – (1) Partea veniturilor realizate din cofinanţare, cuprins:
finanţare pe proiect sau autofinanţare care depăşesc Art. 7. – (1) Partea veniturilor realizate din cofinanţare,
necesarul minim de funcţionare pot fi cheltuite integral finanţare pe proiect sau autofinanţare care depăşeşte
pentru a acorda prime sau alte sporuri salariale, pentru necesarul minim de funcţionare poate fi cheltuită integral
pentru a acorda prime sau alte sporuri salariale, pentru
cheltuieli materiale sau investiţii.
(2) Dacă din lipsă de fonduri se impun restricţii cheltuieli materiale sau investiţii.

Motivarea amendamentului
Îmbunătăţire redacţională.
Motivaţia respingerii:
Prevederea nu este necesară.

salariale, acestea vor începe cu diminuarea salariilor şi (2) Dacă din lipsă de fonduri se impun restricţii salariale,
acestea vor începe cu diminuarea salariilor şi sporurilor
sporurilor persoanelor din conducere.
persoanelor din conducere.
(Amendament propus de d-nul deputat Damian
Brudaşca)
17.

Articolul 9 se modifică, se renumerotează şi va avea
Art. 9. – Prevederile Art. 1, alin. (1), (3), (4), (5), Art. 2 următorul cuprins:
– 4 al Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996, respectiv al
Art. 8. – Prevederile Art. 1, alin. (1), (3), (4), (5),
punctului 2. al Ordonanţei Guvernului nr. 100/1999 se
Art. 2 – 4 al Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996, respectiv
aplică în mod corespunzător.
ale punctului 2. ale Ordonanţei Guvernului nr. 100/1999

Motivarea amendamentului
Îmbunătăţire redacţională.
Motivaţia respingerii:
Pentru respectarea normelor de
tehnică legislativă.

se aplică în mod corespunzător.
(Amendament propus de d-nii deputaţi
Mircea Costache şi Damian Brudaşca)
18.

Se introduce art. 9 cu următorul conţinut:
____________________

Motivarea amendamentului
Motivaţia respingerii:
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Art. 9. – Prin instituţii de cultură, în sensul
prezentei legi, se înţelege:

Nici o asemenea înşiruire nu
poate fi exhaustivă.

Cămine culturale, case de cultură, teaqtre, filarmonici,
palate ale copiilor, biblioteci publice, muzee,
ansambluri artistice, formaţii muzicale şi coregrafice.
(Amendament propus de d-nul deputat Mircea
Costache)
19.

Alin. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Motivarea amendamentului

Îmbunătăţire redacţională.
Art. 10.- Prevederile prezentei legi se aplică începând cu
Art. 10.- Prevederile prezentei legi intră în vigoare
aprobarea bugetelor pentru anul 2004.
Motivaţia respingerii:
începând cu aprobarea bugetelor pentru anul 2004.
(Amendament propus de d-nul deputat Damian Modificarea nu este necesară.
Brudaşca)
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