
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
SENATUL CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, artă şi 
mijloace de informare în masă 

Comisia  pentru  cultură, arte, 
mijloace de informare în masă 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A V I Z  C O M U N 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006 

 
 
 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006 (L582/25.10.2005, respectiv, 

PLx.497/24.10.2005) 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  din Constituţie.  

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiilor din 26 octombrie 2005.  

La dezbaterea proiectului au participat, ca invitaţi, d-na Mara Rîmniceanu - 

secretar de stat, d-na Constanţa Culcer - director, din partea Ministerului Finanţelor 

Publice;  d-nul Ioan Onisei - secretar de stat, d-na Albertina Năstase - director, d-na 

Roxana Bălăuţă - director, din partea Ministerul Culturii şi Cultelor; dl. Ioan Roşca - 

director general al Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES; dl. Horia Roman 

Patapievici - preşedinte şi dl. Mircea Mihăeş - vicepreşedinte, din partea Institutului 

Cultural Român; d-na Florenţa Dorobanţu - director în Consiliul Naţional al 

Audiovizualului; d-na Maria Ţoghină - preşedinte – director general al Societăţii 

Române de Radiodifuziune; dl. Tudor Giurgiu - preşedinte – director general, d-na 

Sabina Petre - director economic şi dl. Bogdan Postelnicu - director, din partea  

Societăţii Române de Televiziune.  

Avizul Comisiilor a fost adoptat cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi în sală în momentul votului.  

MihaiM
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În urma dezbaterii, Comisiile reunite propun avizarea favorabilă a proiectului 

Legii bugetului de stat pe anul 2006, cu amendamentele anexate. 

 
 

 
PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 

 
Adrian PĂUNESCU 

 
Raluca Turcan 

 
SECRETAR, 

 
SECRETAR, 

 
Petru Nicolae IOŢCU 

 
Dumitru AVRAM 

 
 

Consilier,       
 

       Radu ALDEA      
 

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 2006 
 

Nr. 

crt. 

Text iniţial Textul propus  

(autorul amendamentului) 

Motivarea amendamentelor 
propuse 

0 1 2 3 

1.   

 

Art. 8. – (7) În bugetul Ministerului Culturii şi 
Cultelor, la titlul „Bunuri şi servicii”, este cuprinsă şi 
suma de 10.000 mii lei, care se va utiliza pentru 
finanţarea acţiunilor aferente programului prioritar 
„Sibiu, capitala culturală a Europei 2007”. 

Alineatul (7) al art. 8 din Proiectul Legii bugetului 
de stat pe anul 2006 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art. 8. – (7) În bugetul Ministerului Culturii şi 
Cultelor, la titlul „Bunuri şi servicii”, este cuprinsă şi 
suma de 20.000 mii lei, care se va utiliza pentru 
finanţarea acţiunilor aferente programului prioritar 
„Sibiu, capitala culturală a Europei 2007”.* 
(Amendament propus de Comisiile reunite) 
 
* Din diferenţa de suplimentare, suma de 4.476,65 
mii lei va fi utilizată de către Muzeul Astra din 
Sibiu pentru proiectul care a fost selectat în cadrul 
programului „Sibiu, capitala culturală a Europei 
2007”. 
(Amendament propus de d-na deputat Raluca 
Turcan) 

Anul 2006 este hotărâtor pentru 
pregătirea evenimentelor din 
2007, în cadrul acestui program 
prioritar pentru România. 20.000 
mii lei reprezintă suma minimă 
necesară pentru finalizarea 
reabilitării instituţiilor şi 
clădirilor de patrimoniu (nu sunt 
incluse în PNR). 

SURSĂ: Bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice, Capitolul 
5000, Paragraful A, Titlul 70 – 
„Cheltuieli de capital” (unde 
totalul este de 232.219 mii lei, 
cu o creştere de 44,58% faţă de 
2005). 
 

2.   

 

Anexa nr. 3/13/07, Capitolul 5001, Grupa/Titlul 59, 
Articolele 04 - 05  

5001/.59./04 - Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele 
care primesc subvenţii de la bugetul de stat.  

La Anexa nr. 3/13/07, Capitolul 5001, Grupa/Titlul 
59, Articolele 04 - 05 se modifică după cum 
urmează, cu majorări corespunzătoare în întregul 
Anexei nr. 3/13/07: 

 5001/.59./04   - Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele 
care primesc subvenţii de la bugetul de stat.  

– 36.380 mii lei 

Majorarea sumelor este necesară 
pentru îndeplinirea obiectivelor 
pe care le au în vedere 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, care s-au confruntat şi 
se confruntă cu dificultăţi 
financiare încă nerezolvate, cum 
ar fi achiziţionarea de sedii. 
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 34.380 mii lei 

5001/.59/.05 - Finanţarea unor programe şi proiecte 
interetnice şi combatere a intoleranţei – 2.000 mii lei 

5001/.59/.05. – Finanţarea unor programe şi proiecte 
interetnice şi combatere a intoleranţei, cu acordul a 
cel puţin două organizaţii aparţinând minorităţilor 
naţionale reprezentate în Parlament.  

– 2.500 mii lei 

(Amendament propus de d-l deputat Varujan 
Pambuccian) 

 

  

SURSĂ: Bugetul Ministerului 
de Finanţe 

3.   

Anexa nr. 3/13/07, Capitolul 6701, Titlul IX, 
Grupa/Titlul 59, Articolele 04 – 05  

6701.59.04 - Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele 
care primesc subvenţii de la bugetul de stat.  

34.380 mii lei 

 

6701.59.05 - Finanţarea unor programe şi proiecte 
interetnice şi combatere a intoleranţei – 2.000 mii lei 

 

La Anexa nr. 3/13/07, Capitolul 6701, Titlul IX, 
Grupa/Titlul 59, Articolele 04 – 05 se modifică 
după cum urmează, cu majorări corespunzătoare 
în întregul Anexei nr. 3/13/07: 

6701.59.04. - Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele 
care primesc subvenţii de la bugetul de stat. 

 – 36.380 mii lei 

6701.59 05. – Finanţarea unor programe şi proiecte 
interetnice şi combatere a intoleranţei, cu acordul a 
cel puţin două organizaţii aparţinând minorităţilor 
naţionale reprezentate în Parlament. – 2.500 mii lei

(Amendament propus de d-l deputat Varujan 
Pambuccian) 

 

Majorarea sumelor este necesară 
pentru îndeplinirea obiectivelor 
pe care le au în vedere 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, care s-au confruntat şi 
se confruntă cu dificultăţi 
financiare încă nerezolvate, cum 
ar fi achiziţionarea de sedii. 

 

SURSĂ: Bugetul Ministerului 
de Finanţe 

4.   

Anexa nr.3/13/07a, DESTINAŢIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul  67.01 „Cultura, recreere şi 
religie”, titlul  „Alte cheltuieli” a căror utilizare se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2006. 

CHELTUIELI – TOTAL – 40.615 mii lei 

În bugetul Secretariatului General al Guvernului, 
Anexa nr.3/13/07a, DESTINAŢIA SUMELOR 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului, capitolul  67.01 „Cultura, recreere şi 
religie”, titlul  „Alte cheltuieli” a căror utilizare se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2006 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

CHELTUIELI – TOTAL – 43.115 mii lei 

Majorarea sumelor este necesară 
pentru îndeplinirea obiectivelor 
pe care le au în vedere 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, care s-au confruntat şi 
se confruntă cu dificultăţi 
financiare încă nerezolvate, cum 
ar fi achiziţionarea de sedii. 
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din care, pentru  

a) Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, altele decât cele care 
primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza 
dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 9-12 din 
Legea nr. 43/2003 privind finanţarea 
activităţilor partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, prin acoperirea parţială a 
cheltuielilor materiale pentru funcţionarea 
organizaţiilor şi filialelor acestor, precum şi 
pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale 
acestora, cheltuieli de personal, cheltuieli 
pentru presă, carte, materiale audiovizuale, 
manuale şcolare, publicaţii, cheltuieli pentru 
organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice 
simpozioane, întruniri ale membrilor conform 
statului şi alte asemenea manifestări 
organizate în ţară şi în străinătate, cheltuieli 
pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile 
necesare desfăşurării activităţilor 
organizaţiilor – 34.380 mii lei 

b) Finanţarea unor programe şi proiecte 
interetnice şi combatere a intoleranţei 

 2.000 mii lei 

 

din care, pentru  

a) Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, altele decât cele care 
primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza 
dispoziţiilor cap. III, respectiv art. 9-12 din 
Legea nr. 43/2003 privind finanţarea 
activităţilor partidelor politice şi a campaniilor 
electorale, prin acoperirea parţială a 
cheltuielilor materiale pentru funcţionarea 
organizaţiilor şi filialelor acestor, precum şi 
pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale 
acestora, cheltuieli de personal, cheltuieli 
pentru presă, carte, materiale audiovizuale, 
manuale şcolare, publicaţii, cheltuieli pentru 
organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice 
simpozioane, întruniri ale membrilor conform 
statului şi alte asemenea manifestări 
organizate în ţară şi în străinătate, cheltuieli 
pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile 
necesare desfăşurării activităţilor 
organizaţiilor – 36.380 mii lei 

b) Finanţarea unor programe şi proiecte 
interetnice şi combatere a intoleranţei, cu 
acordul a cel puţin două organizaţii 
aparţinând minorităţilor naţionale 
reprezentate în Parlament. – 2.500 mii lei 

(Amendament propus de d-nii deputaţi Varujan 
Pambuccian, Marton Arpad Francisc, Amet 
Aledin, şi Slavomir Gvozdenovici) 

 

 

SURSĂ: Bugetul Ministerului 
de Finanţe 

5.   

Ministerul Culturii şi Cultelor 

Anexa nr. 3/27/07   

Ministerul Culturii şi Cultelor  

La Anexa nr. 3/27/07, Capitolul 5001, suma totală 
se modifică după cum urmează, cu majorări 
corespunzătoare pe întreg cuprinsul anexei:   

Suma prevăzută în bugetul 
Ministerului Culturii şi Cultelor 
reprezintă 0,15%  din PIB,  ceea 
ce este absolut insuficient pentru 
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Capitolul 5001 – BUGETUL DE STAT  

 429.440 mii lei 

5001 BUGETUL DE STAT – 590,440 mii lei 

(Amendament propus de Comisiile reunite ) 

realizarea obiectivelor  în 
domeniul culturii. Solicitarea 
majorării cu 161 milioane lei, se 
bazează pe necesitatea de a avea 
cel puţin echivalentul a 0,20% 
din PIB. Suma va fi utilizată 
pentru: 

A. Planul Naţional de Restaurare 
a Monumentelor Istorice (PNR), 
al cărui necesar este de 73.700 
mii lei, din care, prin proiectul 
de buget al MCC, se vor aloca 
doar 48.300 mii lei. 

SURSĂ: preluarea a 20.412 mii 
lei din bugetul Curţii de Conturi 
– 20.412 mii lei de la Capitolul 
5000, Titlul 01 „Cheltuieli 
curente” (creştere de 62,52%, 
preluat 20%) şi prin preluarea a 
5000 mii lei de la Ministerul 
Comunicaţiilor şi Tehnologiei 
Informaţiei, Capitolul 5000, 
Titlul 01 „Cheltuieli curente”, la 
care creşterea este de 76,39% şi 
se preia circa 20%). 

 

B. Asigurarea obiectelor de 
patrimoniu, conform Legii 
muzeelor şi colecţiilor publice 
nr. 311/2003. Necesarul estimat 
depăşeşte suma de 74.000 lei. 

SURSĂ: preluarea a 63.060 mii 
lei de la Serviciul Român de 
Informaţii, Capitolul 5000, Titlul 
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70 „Cheltuieli de capital” (unde 
creşterea este de 124,36%, iar 
preluarea reprezintă 25%), 
precum şi preluarea a 93 mii lei 
de la Curtea Constituţională, 
capitolul 5001, Titlul 01 
„Cheltuieli curente” (unde 
creşterea este de 28,73, iar 
preluarea reprezintă 10%). 

C. Alte proiecte prioritare: 

• continuarea lucrărilor la noul 
sediu al Bibliotecii Naţionale 
(necesar 60.000 mii lei, 
alocat 10.500 mii lei, 
suplimentare 30.000 mii lei),  

• lucrări necesare la Sala 
„Omnia” (fostul sediu al 
Senatului) pentru mutarea 
Teatrului Naţional de 
Operetă „Ion Dacian” 
(necesar 30.000 mii lei, 
suplimentat 30.000 mii lei), 

• refacerea mecanismelor de 
scenă la Sala „Studio” (sală 
folosită de Teatrul Naţional 
de Operetă), pentru revenirea 
la funcţiuni – Teatrul 
Naţional „I.L. Caragiale” 
(necesar estimat 28.000 mii 
lei, suplimentat 20.000 mii 
lei), 

• studiu de fezabilitate şi 
proiect pentru consolidarea 
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clădirii Teatrului Naţional 
„I.L. Caragiale” (estimat, 
pentru execuţie, 100.000 mii 
lei, suplimentat F. + P.T.: 
5.000 mii lei). 

 

SURSĂ: Ministerul Finanţelor 
Publice, Capitolul 5000, Titlul 
70 - „Cheltuieli de capital” 
(34.443 mii lei); Secretariatul 
general al Guvernului, Capitolul 
5000, Titlul 01 – „Cheltuieli 
curente” (48.634 mii lei);  

6.   

 

Ministerul Culturii şi Cultelor 

Anexa nr. 3/27/07, Capitolul 6701, Titlul 20  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII  

26.216 mii lei 

Ministerul Culturii şi Cultelor 

Anexa nr. 3/27/07, Capitolul 6701, Titlul 20  

TITLUL II BUNURI ŞI SERVICII se modifică şi 
se majorează corespunzător pe întreg cuprinsul 
anexei: 

6701.20 Titlul II BUNURI ŞI SERVICII  

– 36.216 mii lei 

(Amendament propus de Comisiile reunite) 

Amendamentul decurge din cel 
de la punctul 1 

 

SURSĂ: Bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice, Capitolul 
5000, Paragraful A, Titlul 70 – 
„Cheltuieli de capital” (unde 
totalul este de 232.219 mii lei, 
cu o creştere de 44,58% faţă de 
2005). 

7.  Ministerul Culturii şi Cultelor 

Anexa nr. 3/27/07   

Capitolul  – 6701, Titlul 59, Articolul 23  

Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor 
Comunismului şi al Rezistenţei Sighet – 540 mii lei  

Ministerul Culturii şi Cultelor 

Anexa nr. 3/27/07   

Capitolul  – 6701, Titlul 59, Articolul 23  

Finanţarea Ansamblului Memorialului Victimelor 
Comunismului şi al Rezistenţei Sighet – 1.240 mii lei 

(Amendament propus de Comisiile reunite ) 

 

Bugetul este insuficient pentru 
funcţionarea instituţiei. 

 

SURSĂ: bugetul Serviciului de 
Telecomunicaţii Speciale. Anexa 
3/34 

8.  Ministerul Culturii şi Cultelor Ministerul Culturii şi Cultelor Realizarea acestui obiectiv este 
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Anexa nr. 3/27/07   

Capitolul  – 6701, Titlul 34 SUBVENŢII 

Anexa nr. 3/27/07   

Capitolul  – 6701, Titlul 34 SUBVENŢII – se va 
acorda suma de 1.500 mii lei pentru realizarea 
monumentului Marii Uniri de la Arad. 

(Amendament propus de dl. senator Petru Nicolae 
Ioţcu ) 

 

absolut necesară. 

SURSĂ: din rezerva bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 

9.  Ministerul Culturii şi Cultelor 

Anexa nr. 3/27/07   

Capitolul  – 6701, Titlul 34 SUBVENŢII 

Ministerul Culturii şi Cultelor 

 La Anexa nr. 3/27/07   

Capitolul  – 6701, Titlul 34 SUBVENŢII – se va 
acorda pentru finalizarea lucrărilor de restaurare şi 
punerea în funcţiune la Teatrul Naţional din Caracal, 
jud. Olt  - suma de 1.000 mii lei  

(Amendament propus de dl. deputat Florin 
Iordache) 

 

Lucrările sunt făcute prin Oficiul 
Naţional pentru Monumente 
Istorice. 

 

SURSĂ: prin redistribuire în 
cadrul bugetului Ministerului 
Culturii şi Cultelor 

10.   Ministerul Culturii şi Cultelor 

 La Anexa nr. 3/27/07   - suma de 90.000 mii lei se 
va acorda cu titlul de compensaţii pentru moştenitorii 
care au revendicat acest monument istoric, pentru ca 
acest obiectiv să poată rămâne în continuare în 
administrarea statului român. 

(Amendament propus de dl. deputat Constantin 
Niţă şi dl. senator Otilian Neagoe) 

 

Pentru păstrarea unui important 
monument istoric, aparţinând 
patrimoniului cultural naţional, 
în administrarea statului român. 

 

SURSĂ: prin redistribuire în 
cadrul bugetului Ministerului 
Culturii şi Cultelor. 

11.   Ministerul Culturii şi Cultelor 

Anexa nr. 3/27/21   

Capitolul 67.01 Cultură, recreere şi religie 

Fişa obiectivului de investiţii: PROIECTARE 

Filarmonica Gheorghe Dima din 
Braşov este una din cele mai 
bune din ţară. În prezent nu 
dispune de un sediu adecvat 
desfăşurării activităţii.  
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SEDIU FILARMONICA GHEORGHE DIMA 
BRAŞOV – suma de 1.000 mii lei 

(Amendament propus de dl. deputat Constantin 
Niţă şi dl. senator Otilian Neagoe) 

 

 

SURSĂ: prin redistribuire în 
cadrul bugetului Ministerului 
Culturii şi Cultelor 

12.   Ministerul Culturii şi Cultelor 

Anexa nr. 3/27/21   

Capitolul 67.01 Cultură, recreere şi religie 

Fişa obiectivului de investiţii: CATEDRALA  
BRAŞOV – ÎNCEPEREA LUCRĂRILOR - suma 
de 1.000 mii lei 

(Amendament propus de dl. deputat Constantin 
Niţă şi dl. senator Otilian Neagoe) 

 

Începerea lucrărilor la Catedrala 
Braşov trenează de câţiva ani din 
lipsa fondurilor, existând 
pericolul ca să fie revocată 
concesiunea asupra terenului. 

 

SURSĂ: prin redistribuire în 
cadrul bugetului Ministerului 
Culturii şi Cultelor  

13.  Anexa NR. 8 - Sume defalcate din taxa pentru 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2006 

 

21. HARGHITA – 29.240  mii lei 

La Anexa NR. 8 - Sume defalcate din taxa pentru 
valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor 
locale pe anul 2006 la poziţia 21 . Harghita suma se 
majorează după cum urmează: 

21. HARGHITA – 37.240  mii lei 

Nota:  Diferenţa de  800 mii lei va fi avută în 
vedere de către Consiliul judeţean Harghita pentru 
finanţarea ansamblului Rapsodia Călimanilor  din 
Topliţa . 

(Amendament propus de dl. deputat Adrian 
Moisoiu şi dl. deputat Petre Străchinaru) 

 

Ansamblul  Rapsodia 
Călimanilor este o instituţie de 
cultură pe cale de desfiinţare din 
cauza lipsei de subvenţie. 

 

SURSĂ: Fondul de rezervă  la 
dispoziţia Guvernului 

14.  Institutul Cultural Român 

Anexa 3/44 

5001. BUGETUL DE STAT  - 19.200 mii lei 

Institutul Cultural Român 

Anexa 3/44 

5001. BUGETUL DE STAT  - 20.000 mii lei 

Bugetul I.C.R. se suplimentează 
cu suma de 800 mii lei, la 
Capitolul 6500, subcapitolul 01 
– Partea a III-a „Cheltuieli 
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(Amendament propus de Comisiile reunite ) social-culturale”. I.C.R. 

contribuie, alături de alte 
instituţii şi autorităţi publice, la 
eforturile de integrare a 
României în Uniunea 
Europeană, prin programe şi 
proiecte culturale. Suma obţinută 
prin majorarea alocaţiei bugetare 
va fi utilizată pentru: 

• conceperea şi exportarea 
programelor culturale, 

• înfiinţarea în 2006 a încă 
patru Institute Culturale 
Române la Madrid, 
Stockholm, Varşovia şi 
Kiev, ceea ce reprezintă 
majorarea cu aproximativ 
33% a volumului de 
activitate, 

• 5 programe culturale de 
anvergură în ţări al căror 
sprijin pentru integrarea 
României în UE este vital 
(Spania, Olanda, Marea 
Britanie, Franţa, Germania), 

• susţinerea logistică, prin 
donaţii de carte, a catedrelor 
de limba română şi de studii 
româneşti existente în circa 
80 de universităţi din 
străinătate. 
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SURSĂ: prin preluare de la 
Ministerul Finanţelor Publice, 
Capitolul 5000, Titlul 70 – 
„Cheltuieli de capital”. 

15.  Societatea Română de Televiziune 

Anexa 3/46/07 

5001. BUGETUL DE STAT – 83.634 mii lei 

Societatea Română de Televiziune 

Anexa 3/46/07 

5001. BUGETUL DE STAT  - 139.034 mii lei 

(Amendament propus de Comisiile reunite ) 

 

Majorarea sumei se justifică 
pentru acoperirea costurilor 
privind staţiile şi circuitele.  

SURSĂ: Fondul de rezervă  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, Comisiile au respins următoarele amendamente: 

 
Nr. 

crt. 

Articolul 

(textul iniţial) 

Amendamentul respins (autorul) 

 

Motivarea respingerii 

0 1 2 3 

1.  Ministerul Culturii şi Cultelor 

Anexa nr. 3/27/07   

Capitolul  – 6701, Titlul 34 SUBVENŢII 

 

Ministerul Culturii şi Cultelor 

 La Anexa nr. 3/27/07   

Capitolul  – 6701, Titlul 34 SUBVENŢII – se va 
acorda pentru reparaţii capitale la clădirea Teatrului 
Naţional din Tg. Mureş - suma de 4.000 mii lei  

(Amendament propus de dl. deputat Adrian 
Moisoiu) 

Motivarea amendamentului 

Spaţiile actuale sunt insuficiente. 

Motivarea respingerii: 

Nu este posibilă începerea 
acestei investiţii în anul 2005. 

2.  Ministerul Culturii şi Cultelor 

Anexa nr. 3/27/07   

Ministerul Culturii şi Cultelor 

La Anexa nr. 3/27/07  acordarea sumei de 200 mii 
RON la Biserica Sf. Gheorghe Caracal, jud. OLT.  

(Amendament propus de dl. deputat Florin 

Motivarea amendamentului 

Pentru finalizarea lucrărilor. 

Motivarea respingerii:  

Contravine principiilor de 
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Iordache) realizare a proiectului de buget. 

3.  Ministerul Culturii şi Cultelor 

Anexa nr. 3/27/07   

Ministerul Culturii şi Cultelor 

La Anexa nr. 3/27/07 - acordarea sumei de 300 mii 
RON pentru lucrări la Mânăstirea Clocociov, jud. 
OLT.  

(Amendament propus de dl. deputat Florin 
Iordache) 

Motivarea amendamentului 

Lucrări urgente de consolidare 

Motivarea respingerii: 

Contravine principiilor de 
realizare a proiectului de buget. 

4.  Ministerul Culturii şi Cultelor 

Anexa nr. 3/27/07   

Ministerul Culturii şi Cultelor 

La Anexa nr. 3/27/07 - acordarea sumei de 200 mii 
RON pentru finalizarea lucrărilor la Biserica Sfinţii 
Împăraţi Constantin şi Elena, Balş, jud. OLT.  

(Amendament propus de dl. deputat Florin 
Iordache) 

Motivarea amendamentului 

Lucrări urgente de consolidare 

Motivarea respingerii: 

Contravine principiilor de 
realizare a proiectului de buget. 

5.  Ministerul Culturii şi Cultelor 

Anexa nr. 3/27/07   

Ministerul Culturii şi Cultelor 

La Anexa nr. 3/27/07 - acordarea sumei de 200 mii 
RON pentru lucrări de consolidare în urma 
inundaţiilor din anul 2005 la Mânăstirea Călui, jud. 
OLT.  

(Amendament propus de dl. deputat Florin 
Iordache) 

Motivarea amendamentului 

Lucrările au fost continuate cu 
sprijinul Oficiul Naţional pentru 
Monumente Istorice 

Motivarea respingerii: 

Contravine principiilor de 
realizare a proiectului de buget. 

6.  Ministerul Culturii şi Cultelor 

Anexa nr. 3/27/07   

Ministerul Culturii şi Cultelor 

La Anexa nr. 3/27/07 - acordarea sumei de 500 mii 
RON pentru buna funcţionare a Muzeului judeţean 
Slatina - OLT.  

(Amendament propus de dl. deputat Florin 
Iordache) 

Motivarea amendamentului 

Pentru buna funcţionarea a 
instituţiei. 

Motivarea respingerii: 

Contravine principiilor de 
realizare a proiectului de buget. 

7.  Ministerul Culturii şi Cultelor 

Anexa nr. 3/27/07   

Ministerul Culturii şi Cultelor 

La Anexa nr. 3/27/07 - acordarea sumei de 500 mii 
RON pentru buna funcţionare a Muzeului Municipal 

Motivarea amendamentului 

Pentru buna funcţionarea a 
instituţiei. 
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Caracal - OLT.  

(Amendament propus de dl. deputat Florin 
Iordache) 

Motivarea respingerii: 

Contravine principiilor de 
realizare a proiectului de buget. 

 
 
 

 PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
 

Adrian PĂUNESCU 
 

Raluca TURCAN 
 
 

SECRETAR, SECRETAR, 
 

Petru Nicolae IOŢCU 
 

Dumitru AVRAM 
  

 
       Consilier,   

                     
   Radu ALDEA             

  
 

          Expert,                          Expert, 
        

         Florin DAVIDESCU                                     Cristina DAN   


