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A V I Z  C O M U N
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005 (L713/26.10.2003, respectiv,
629/29.10.2004) a fost trimis Comisiei pentru cultură, artă, şi mijloace de informare în
masă a Senatului, respectiv, Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în
masă a Camerei Deputaţilor, cele două fiind sesizate pentru aviz. Cu acest proiect de
Lege au fost sesizate în fond Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit
prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţie. 

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiilor din 2 noiembrie 2004. 
La dezbaterea proiectului au participat, ca invitaţi, d-na Maria Manolescu,

secretar de stat la Ministerul Finanţelor Publice, d-nul Laurenţiu Tănase, secretar de
stat la Ministerul Culturii şi Cultelor, d-nul Ioan Roşca, director general al Agenţiei
Naţionale de Presă ROMPRES, d-nul Augustin Buzura, preşedintele Institutului
Cultural Român, d-na Angela Martin, vicepreşedintele Institutului Cultural Român,
d-nul Attila Gasparik, vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, d-nul
Ioan Hidegcuti, secretar general al Ministerului Culturii şi Cultelor, d-na Elena Murar,
director la Agenţia Naţională de Presă ROMPRES, d-nul Galfalvi Zsolt, membru al
Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune, d-nul Gheorghe
Verman, director la Societatea Română de Radiodifuziune, d-na Sabina Petre, director
în Societatea Română de Televiziune, d-nul Moise Popescu, director în Ministerul
Finanţelor Publice, Florenţa Dorobanţu, director în Consiliul Naţional al
Audiovizualului, d-nul Constantin Negru, director în Societatea Română de
Radiodifuziune, d-na Albertina Năstase, director în Ministerul Culturii şi Cultelor,
d-na Tudoriţa Enculescu, director adjunct în Ministerul Culturii şi Cultelor, d-na
Roxana Bălăuţă, şef de serviciu în Ministerul Culturii şi Cultelor, d-nul Valentin
Motoarcă, şef de serviciu în Societatea Română de Radiodifuziune şi d-na Tanţi
Colcer, consilier în Ministerul Finanţelor Publice.

La lucrările Comisiilor au fost prezenţi 6 senatori, din totalul de 11 membri ai
Comisiei, şi  20 deputaţi, din totalul de 20 de membri ai Comisiei.

Avizul Comisiilor a fost adoptat cu majoritatea voturilor celor prezenţi în sală
în momentul votului (15 voturi pentru şi 3 voturi contra).

În urma dezbaterii, Comisiile reunite propun avizarea favorabilă a proiectului
Legii bugetului de stat pe anul 2005, cu amendamentele anexate.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Adrian PĂUNESCU Mihai MĂLAIMARE

cultura



SECRETAR, SECRETAR,

George Mihail PRUTEANU Ileana STANA IONESCU

Consilier, Consilier, 

       Radu ALDEA    Virgil Ştefan NIŢULESCU

Expert,    Expert,

      Florin DAVIDESCU            Cristina DAN



Comisia pentru cultură, culte, artă şi mijloace de informare în
masă a Senatului

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

I.  A M E N D A M E N T E   A D M I S E
la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005

Nr.

crt.

Text iniţial Textul propus 

(autorul amendamentului)

Motivarea amendamentelor
propuse

0 1 2 3

1. 
Anexa nr. 3/27/01 (Ministerul Culturii şi Cultelor)

Capitolul 5000, Titlul 34 SUBVENŢII

1.532.681.000 mii lei

 La Anexa 3/27/01, capitolul 5000, titlul 34, se
modifică după cum urmează, cu majorări
corespunzătoare în întregul Anexei 3/27:

Titlul 40 SUBVENŢII
 1.568.681.000 mii lei*

 *din care, 36.000.000 mii lei pentru producţia de
filme cinematografice 

 (Amendament propus de d-nul senator Radu F.
Alexandru)

 Majorarea este necesară pentru
acoperirea a asigura realizarea
unui număr minim de filme
cinematografice în 2005.

 Sursă: fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia
Guvernului.

2. 

Anexa nr. 3/27/07 (Ministerul Culturii şi Cultelor)

Capitolul 5001, Titlul 38 TRANSFERURI Alineat
38 Finanţarea Ansamblului „Memorialul 

 La Anexa 3/27/07, capitolul 5001, titlul 38,
alineatul 38 se modifică după cum urmează, cu
majorări corespunzătoare în întregul Anexei 3/27:

Anexa nr. 3/27/07

Capitolul 5001, Titlul 38 TRANSFERURI Alineat
38 Finanţarea Ansamblului „Memorialul 

 Majorarea este necesară pentru
desfăşurarea unui program
cultural, fondurile prevăzute
fiind suficiente doar pentru
salarii şi cheltuieli materiale. 

 Sursă: 1,5 miliarde lei de la
capitolul Transferuri, din bugetul



victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet“

2.590.000 mii lei

victimelor comunismului şi al rezistenţei Sighet“
5.000.000 mii lei
(Amendament propus de d-nul senator Radu F.
Alexandru, de d-na deputat August Maria Moş şi
de d-nul deputat Petre Moldovan)

Ministerului Culturii şi Cultelor,
iar restul, din fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia
Guvernului.

3. Anexa nr. 3/27/07 (Ministerul Culturii şi Cultelor)

 

 La Anexa 3/27/07 se introduce o fişă de investiţii
noi: 

 Reparaţii capitale la clădirea Teatrului Naţional Târgu
Mureş şi a clădirii – anexă din str. Câmpului nr. 32

 22.175.000 mii lei  

 (Amendament propus de d-nul deputat Borbély
László)

 Suma este necesară pentru
efectuarea de reparaţii capitale la
clădirile teatrului, pe care nu le
poate suporta bugetul local.

 Sursă: fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia
Guvernului.

4.  Anexa nr. 3/47/01 (Societatea Română de
Televiziune)

 Capitolul 5000, Titlul 70 CHELTUIELI DE
CAPITAL 

 

 La Anexa 3/47/01, capitolul 5000, titlul 70, se
modifică după cum urmează, cu majorări
corespunzătoare în întregul Anexei 3/47:

 Anexa nr. 3/47/01

 Capitolul 5000, Titlul 70 CHELTUIELI DE
CAPITAL 

90.000.000 mii lei

(Amendament propus de d-nul deputat Kelemen
Hunor)

 Majorarea este necesară pentru
construirea unui sediu propriu
pentru noul studio teritorial de
televiziune de la Târgu Mureş. 

 Sursă: fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia
Guvernului.

5. Anexa Nr. 5 (Sume defalcate din impozitul pe venit
pentru susţinerea sistemului de protecţie a
persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi 

 La Anexa Nr. 5, coloana Instituţii de cultură
preluate de autorităţile locale, nr. crt. 28 se
modifică şi va avea următorul cuprins:

 Majorarea este necesară pentru
acoperirea cheltuielilor de
funcţionare ale Teatrului 



echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005)

28 Mureş  

Cultură şi culte, din care, Instituţii de cultură
preluate de autorităţile locale 

32.186.000 mii lei

Anexa Nr. 5

28 Mureş  

Cultură şi culte, din care, Instituţii de cultură
preluate de autorităţile locale 

 44.425.523 mii lei

 (Amendament propus de d-na deputat d-nul
deputat Borbély László)

Naţional Târgu Mureş.

 Sursă: fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia
Guvernului.

6. Anexa Nr. 5 (Sume defalcate din impozitul pe venit
pentru susţinerea sistemului de protecţie a
persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005)

42 Municipiul Bucureşti  

Cultură şi culte, din care, Instituţii de cultură
preluate de autorităţile locale 

22.642.000 mii lei

 La Anexa Nr. 5, coloana Instituţii de cultură
preluate de autorităţile locale, nr. crt. 42 se
modifică şi va avea următorul cuprins:

Anexa Nr. 5

42 Municipiul Bucureşti  

Cultură şi culte, din care, Instituţii de cultură
preluate de autorităţile locale 

 27.642.000 mii lei*

 * din care, 5.000.000 mii lei pentru lucrări în
continuare şi dotări la sediul Teatrului Masca, din Bd.
Uverturii nr. 70 – 72.

 (Amendament propus de d-nul deputat Mihai
Adrian Mălaimare)   

 Suma este necesară pentru
încheierea lucrărilor la noul
sediu al Teatrului.

 Sursă: diminuarea sumelor
prevăzute la fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia
Guvernului.

II.  A M E N D A M E N T E   R E S P I N S E
În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente:



Nr.

crt.

Articolul

(textul iniţial)

Amendamentul respins (autorul) Motivarea respingerii

0 1 2 3

1. Anexa 3/27 Alocarea sumei de 3 miliarde lei pentru finalizarea
lucrărilor de construcţii la biserica ortodoxă din

localitatea Deta, jud. Timiş

(Amendament propus de d-nul senator Radu F.
Alexandru)

Motivarea amendamentului:
Este singura biserică ortodoxă
din localitate.

Motivaţia respingerii:
Contravine principiilor de
realizare a proiectului de buget. 

2. Anexa 3/27 Introducerea unei fişe financiare noi:

Restaurarea bisericii reformate din Daia şi a
castelului din Lăzarea (jud. Harghita) 

    
(Amendament propus de d-nul deputat Kelemen
Hunor)

Motivarea amendamentului:

Pentru salvarea unor monumente
deosebit de valoroase.

Motivaţia respingerii:
Contravine principiilor de
realizare a proiectului de buget. 

3. Anexa 3/27 Suplimentarea investiţiei la Biblioteca Naţională cu 50
miliarde lei

(Amendament propus de d-nul deputat Mitică Bălăeţ)

Motivarea amendamentului
Suma prevăzută în proiectul de
lege nu ajunge nici pentru
întreţinerea clădirii.

Motivaţia respingerii:

Suma solicitată nu poate fi
cheltuită în perioada de timp 



prevăzută.

4. Anexa 3/27 Introducerea unui nou program de investiţii

Proiectare sediu pentru Filarmonica Gheorghe Dima din
Braşov

Propuneri 2005 …. 10.000.000 mii lei

(Amendament propus de d-nul deputat Constantin
Niţă)

Motivarea amendamentului

Pentru ca Filarmonica să aibă un
sediu propriu. 

Motivaţia respingerii:
Contravine principiilor de
realizare a proiectului de buget. 

5. Anexa 3/27 Alocarea a 8 miliarde de lei pentru construirea unei
săli de repetiţie a Ansamblului Artistic Profesionist

„Crişana“ 

(Amendament propus de d-nul deputat Sarkady Zsolt
Csaba)

Motivarea amendamentului

Instituţia îşi desfăşoară
activitatea în condiţii improprii.

Motivaţia respingerii:
Contravine principiilor de
realizare a proiectului de buget. 

6. Anexa 3/27 Alocarea a 10 miliarde de lei pentru Institutul de
Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu“ din

Cluj - Napoca

(Amendament propus de d-nul deputat Dan Brudşacu)

Motivarea amendamentului
Finalizarea proiectului de
constituire a Muzeului
Literaturii Române.

Motivaţia respingerii:
Contravine principiilor de
realizare a proiectului de buget. 

7. Anexa 3/27 Alocarea a câte 80 miliarde de lei pentru construirea
de sedii pentru Casele municipale de cultură din Cluj –
Napoca şi Gherla şi a 25 miliarde lei pentru finalizarea

Motivarea amendamentului
Activitatea acestor instituţii se 



lucrărilor de construcţie la Casa municipală de cultură
din Turda.

(Amendament propus de d-nul deputat Dan Brudşacu)

desfăşoară în spaţii imporprii.

Motivaţia respingerii:

Contravine principiilor de
realizare a proiectului de buget. 

8. Anexa 3/27 Alocarea a 75 miliarde de lei pentru lucrări de
întreţinere şi reparaţii la obiective naţionale de

patrimoniu din jud. Cluj

(Amendament propus de d-nul deputat Dan Brudşacu)

Motivarea amendamentului

Motivaţia respingerii:
Contravine principiilor de
realizare a proiectului de buget. 

9. Anexa 3/27 Alocarea a 10 miliarde de lei pentru reabilitarea
Muzeului de Artă şi a Muzeului Etnografic al

Transilvaniei din Cluj - Napoca

(Amendament propus de d-nul deputat Dan Brudşacu)

Motivarea amendamentului

Pentru reparaţii urgente

Motivaţia respingerii:
Contravine principiilor de
realizare a proiectului de buget. 

10. Anexa 3/27 Alocarea a 50 miliarde de lei pentru construirea unei
săli de spectacol a Filarmonicii de Stat din Cluj –

Napoca  

(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudşacu)

Motivarea amendamentului

Pentru construirea unui sediu.

Motivaţia respingerii:
Contravine principiilor de
realizare a proiectului de buget. 

11. Anexa 3/27 Suplimentarea cu 50 miliarde lei a sumei de 34,028
miliarde lei privind contribuţia statului pentru
sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române 

Motivarea amendamentului

Pentru reconstruirea bisercilor.



la Muntele Athos

(Amendament propus de d-nii deputaţi Gheorghe
Pribeanu, Mircea Costache, Octavian Sadici)

Motivaţia respingerii:
Contravine principiilor de
realizare a proiectului de buget. 

12. Anexa 3/47 Alocarea a 150 miliarde lei pentru construirea unui
sediu propriu pentru Studioul Teritorial de
Televiziune din Cluj – Napoca

(Amendament propus de d-nul deputat Dan
Brudaşcu)

Motivarea amendamentului
Spaţiile actuale sunt insuficiente.

Motivaţia respingerii:

Nu este posibilă începerea
acestei investiţii în anul 2005.

         PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Adrian PĂUNESCU Mihai MĂLAIMARE

SECRETAR, SECRETAR,

George Mihail PRUTEANU Ileana STANA IONESCU

Consilier, Consilier, 

       Radu ALDEA    Virgil Ştefan NIŢULESCU

Expert,    Expert,
      Florin DAVIDESCU            Cristina DAN

cultura
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