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A V I Z  C O M U N 
 

asupra  Proiectului  Legii  bugetului  de stat pe anul 2012 
 
 
 Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă 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 

2012, transmis cu adresele L 717/28.11.2011 şi respectiv, PL-X 692/28.11.2011, şi 

înregistrat la Comisii cu nr. XXXI/163/30.11.2011 şi, respectiv 30/203/29.11.2011, 

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 data de 05 decembrie 2011, în vederea întocmirii avizului 

comun.  

 La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi: Consiliul 

Naţional al Audiovizualului, reprezentat de domnul preşedinte Răsvan POPESCU, 

domnul Ioan ONISEI, vicepreşedinte, doamna Margareta MATEESCU, director al 

departamentului Resurse Umane şi doamna Adriana FILIP, director economic, din 

partea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES a participat domnul Ioan Mihai 

ROŞCA, director general şi doamna Elena MURAR, director economic; Institutul 
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Cultural Român a fost reprezentat de domnul Horia Roman PATAPIEVICI, 

preşedinte, domnul Mircea MIHĂIEŞ, vicepreşedinte şi doamna Mariana 

DRĂGHICI, director economic; din partea Societăţii Române de Radiodifuziune a 

participat domnul DEMETER András István, preşedinte – director general şi domnul 

Constantin PUŞCAŞ, director economic; din partea Societăţii Române de 

Televiziune a participat domnul Alexandru LĂZESCU, preşedinte – director general 

şi doamna Larisa DINCĂ, director comunicare; din partea Ministerului Culturii şi 

Patrimoniului Naţional, au participat domnul KELEMEN Hunor, ministru şi 

doamna Mihaela KAITOR, secretar general; din partea Ministerului Finanţelor 

Publice, au luat parte la lucrările comisiilor reunite doamna Tanţi CULCER, consilier 

şi doamna Mioara MASARIU, şef serviciu. În cursul dezbaterilor, membrii 

Comisiilor reunite au analizat amendamentul domnului deputat Mirel Gheorghe 

TALOŞ de suplimentare a bugetului Consiliului Naţional al Audiovizualului. 

Amendamentul a fost respins cu votul majorităţii parlamentarilor prezenţi. Au fost, de 

asemenea, analizate amendamentele depuse de parlamentari, care au vizat în special 

majorări de sume la bugetul Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru: 

restaurări de monumente istorice ori pentru construcţia şi reabilitarea unor cămine 

culturale, case de cultură şi lăcaşuri de cult. La propunerea domnilor senatori 

Gheorghe BIRLEA şi Mircea DIACONU, amendamentele care vizau suplimentarea 

bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, mai sus menţionate, nu au 

mai fost dezbătute. 

  La încheierea dezbaterilor asupra anexelor, membrii Comisiilor pentru cultură 

ale Parlamentului au avizat favorabil, cu majoritate de voturi, Proiectul Legii 

bugetului de stat pe anul 2012 pentru instituţiile menţionate anterior. 

 

 

PREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE, 
 

Sergiu NICOLAESCU Aledin AMET 
 

SECRETAR, 
 

 
SECRETAR, 

Radu F. ALEXANDRU Florin – Costin PÂSLARU 
 



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

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

                  
ANEXA  

 
A M E N D A M E N T E   RESPINSE 

la Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2012 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege 
(anexa/capitolul/subcapitolu

l/paragraful/Grupa/titlul/ 
articol/alineat) 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 
Sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

1. Consiliul Naţional al 
Audiovizualului 
Anexa nr. 3/11/01 
 
Capitolul 5100, Titlul 10  
„Cheltuieli de personal” 
 

Consiliul Naţional al 
Audiovizualului 
Anexa nr. 3/11/01 
 
 
La Capitolul 5100, Titlul 10 
„Cheltuieli de personal”, se solicită 
suplimentarea cu 255 mii lei 
 
Autor: Mirel Taloş deputat PNL 

Suma este necesară pentru a acoperi necesităţile de 
salarizare a personalului suspendat care va reveni în 
activitate precum şi pentru  finanţarea unui post de 
membru în CNA, care este neocupat în prezent 
 
 
 
Sursa de finanţare:  Diminuarea cu 50%  pe 2012 a 
cheltuielilor cu bunuri şi servicii ale ordonatorilor 
principali de credite. 

 

 
                             PREŞEDINTE,                                                                                                      VICEPREŞEDINTE, 
 
                    Sergiu NICOLAESCU                                                                                            Aledin AMET 
 
                                                                                  
                            SECRETAR,                                                                                                                   SECRETAR, 
 
            Radu Feldman ALEXANDRU                                                                             Florin – Costin PÂSLARU       
 
 


		2011-12-06T11:18:34+0200
	Marina A. Preda




