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SENATUL CAMERA DEPUTAŢILOR 
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mijloace de informare în masă 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace 
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        Nr.  XXXI/22/30.01.2013                                      Nr. 30/9/30.01.2013    
 
 
 

A V I Z  C O M U N 
 

asupra  Proiectului  Legii  bugetului  de stat pe anul 2013 
 
 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 

2013, transmis cu adresele L2/23.01.2013 şi respectiv, PL-X 2/23.01.2013, şi 

înregistrat la Comisii cu nr. XXXI/22/24.01.2013 la Senat şi, respectiv, 

30/9/24.01.2013 la Camera Deputaţilor, pentru dezbaterea 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 29 ianuarie 2013, în vederea întocmirii avizului comun.  

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

Consiliului Naţional al Audiovizualului (Anexa 3/11), doamna preşedinte Laura 

Corina GEORGESCU şi doamna Florina DOROBANŢU, director economic; din 

partea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES (Anexa 3/43),  domnul Ioan Mihai 

ROŞCA, director general şi doamna Argentina BRAICU, director general adjunct; din 

partea Societăţii Române de Radiodifuziune (Anexa 3/45), domnul Ovidiu 

MICULESCU, preşedinte – director general şi domnul Constantin PUŞCAŞ, director 

economic; din partea Societăţii Române de Televiziune (Anexa 3/46),  domnul 

Claudiu SĂFTOIU, preşedinte – director general şi domnul DEMETER Andras 
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Istvan, consilier; din partea Institutului Cultural Român (Anexa 3/44), domnul 

Andrei MARGA, preşedinte, domnul Vladimir SIMON, vicepreşedinte, domnul Horia 

GÂRBEA, vicepreşedinte şi doamna Mariana DRĂGHICI, director economic; din 

partea Ministerului Culturii (Anexa 3/27), domnul ministru Daniel Constantin 

BARBU, doamna Mihaela KAITOR, secretar general şi d-na Roxana BĂLĂUŢĂ, 

director. Din partea Ministerului Finanţelor Publice, au luat parte la lucrările 

Comisiilor reunite doamna Tanţi CULCER, consilier şi doamna Roxana PETRESCU, 

director. În cursul dezbaterilor, au fost audiaţi ordonatorii de credite, parlamentarii au 

formulat întrebări şi au votat fiecare anexă în parte. Bugetele tuturor ordonatorilor de 

credite au fost avizate favorabil, în forma prezentată, cu excepţia Bugetului 

Ministerului Culturii, pentru care a fost adoptat de către Comisiile pentru cultură un 

amendament la articolul 34 al proiectului de lege. Au fost analizate amendamentele 

susţinute de parlamentari, care au vizat în special majorări de sume la bugetul 

Ministerul Culturii, acestea fiind respinse. 

La propunerea domnului senator Georgică SEVERIN, preşedintele Comisiei 

pentru cultură a Senatului, Comisiile au hotărât să voteze în bloc amendamentele ce 

vizau suplimentarea bugetului Ministerului Culturii, acestea fiind respinse cu 

majoritate de voturi. Înţelegând constrângerile bugetare actuale, parlamentarii au 

respins  şi solicitările de majorare a bugetului la Anexele 3/43 şi 3/45. 

  La încheierea dezbaterilor asupra anexelor, membrii Comisiilor pentru cultură 

ale Parlamentului au avizat favorabil, cu majoritate de voturi (17 voturi pentru şi 4 

abţineri), Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013 . 

 

PREŞEDINTE, 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Georgică SEVERIN Gigel Sorinel ŞTIRBU 
 

SECRETAR, 
 
 

 
SECRETAR, 

Sorin ILIEŞIU 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 I  

A M E N D A M E N T E   ADMISE 
la Proiectul Legii Bugetului de Stat pe anul 2013

 
Nr. 
crt. 

Articolul din lege 
(anexa/capitolul/subcapitol/

paragraful/Grupa/titlul/ 
articol/alineat) 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 
Sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

1. Art. 34. "Se autorizează 
Ministerul Culturii ca din 
sumele aprobate la cap. 67.01 
"Cultură, recreere şi religie", 
să se asigure finanţarea 
cheltuielilor aferente 
pregătirii Festivalului şi 
Concursului Internaţional 
"George Enescu", ediţia a 
XXI-a din anul 2013, prin 
intermediul Artexim - 
instituţie publică 
subordonată." 

Art. 34. "Se autorizează Ministerul 
Culturii ca din sumele aprobate la cap. 
67.01 "Cultură, recreere şi religie", să 
se asigure finanţarea cheltuielilor 
aferente pregătirii Festivalului şi 
Concursului Internaţional "George 
Enescu", ediţia a XXI-a din anul 2013, 
prin intermediul Artexim - instituţie 
publică subordonată. 
 
În temeiul Legii nr. 186/2003 privind 
susţinerea şi promovarea culturii 
scrise, republicată, cu modificările 
ulterioare, în bugetul Ministerului 
Culturii, la capitolul 67.01 "Cultură, 
recreere şi religie", titlul 20 "Bunuri şi 
servicii", sunt cuprinse şi sume pentru 
susţinerea editării acelor reviste şi 
publicaţii culturale aprobate prin ordin 
al Ministrului Culturii, pe baza 
contractelor încheiate cu uniunile de 
creatori beneficiare, cu revistele şi 
publicaţiile culturale. Aceste sume pot 
fi utilizate pentru finanţarea 
categoriilor de cheltuieli prevăzute la 
art. 4, alin. (1) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 51/1998 privind 

Articolul, în forma sa iniţială, ignoră una dintre 
atribuţiile importante ale Ministerului, şi anume 
aceea de a finanţa anumite cheltuieli eligibile legate 
de editarea revistelor culturale. Această scăpare 
trebuie îndreptată, pentru că altfel se ignoră 
prevederile Legii nr. 186/2003 privind susţinerea şi 
promovarea culturii scrise, republicată, cu 
modificările ulterioare, în care această valenţă a 
Ministerului este prevăzută clar. Mai mult decât atât, 
este important de menţionat că acest amendament nu 
implică în nici un fel modificarea sumelor alocate 
Ministerului, ci doar permite folosirea unor sume 
bugetate, care altfel ar fi rămas blocate. 
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îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor şi proiectelor culturale, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 245/2001 cu 
completările şi modificările 
ulterioare.” 
Autori: Deputaţi PNL: Gigel Sorinel 
Ştirbu , Florin-Alexandru  Alexe 
 

 
                              
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Georgică SEVERIN Gigel Sorinel ŞTIRBU 
 

SECRETAR, 
 
 

 
SECRETAR, 

Sorin ILIEŞIU Florin – Costin PÂSLARU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5
 

ANEXA II 
 

 
 

A M E N D A M E N T E   R ESPINSE 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
Lege/anexă/capitol/ 

subcapitol/ 
paragraf/titlu/articol/ 

alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

 

Motivaţia amendamentului/ Sursa de 
finanţare 

Motivaţia respingerii 
(numai pentru comisii 

1 Ministerul Culturii  
Anexa 3/27 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 1.400 
mii lei pentru răscumpărarea imobilului 
„Cula Greceanu” - Măldăreşti, judeţul 
Vâlcea  
Sursa de finantare: Fondul de rezerva 
bugetara la dispozitia Guvernului; 
Autori: 
deputat Aurel Vlădoiu – PSD 
deputat Vasile Bleotu – PSD 
senator Laurentiu Coca - PSD 
Grupul Parlamentar PSD- Camera 
Deputaţilor 
 

Imobilul a fost retrocedat prin lege foştilor 
proprietari în anul 2007. „Cula Greceanu” 
face parte integrată din Complexul Muzeal 
Măldăreşti. 
 

 

2 Ministerul Culturii 
Anexa 3/27 
Cap. 6700 
Grupa 10 / Titlul I 
                     

Se propune suplimentarea sumelor alocate 
pentru 2013 pentru Cheltuieli de personal, 
pentru înfiinţarea şi funcţionarea Teatrului 
Mic Sârbesc la Timişoara, cu 5 angajaţi, 
cu suma de 150 mii lei. 
 
 
Autor: deputat Slavomir 
GVOZDENOVICI, 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor 
Naţionale 

Motivare: Înfiinţarea Teatrului Mic Sârbesc 
ar fi reprezentativ pentru oraşul multietnic 
Timişoara, în acelaşi timp şi pentru România. 
În Timişoara, unde funcţionează Teatrul 
Maghiar de Stat „Csiky Gergely" şi Teatrul 
German de Stat, a existat o tradiţie a teatrului 
în limba sârbă mai veche de 150 de ani. În 
toţi aceşti ani, minoritatea naţională sârbă, 
concentrată în zona de vest a ţării, nu a reuşit 
să aibă un teatru profesional de stat. 
Sursa de finanţare: Cheltuieli – Buget de stat 
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3 Anexa 3/27 Ministerul 

Culturii  
67010312 Consolidarea si 
restaurarea monumentelor 
istorice  
propuneri 2013.....20.000 
mii lei 

Propun creşterea sumei alocate acestui 
program cu 35.000 mii lei: 
67010312 Consolidarea si restaurarea 
monumentelor istorice  
propuneri 2013.....55.000 mii lei 
 
 
 
 
Autor: 
Márton Árpád, deputat UDMR 
 

Conservarea şi restaurarea monumentelor 
istorice care din păcate sunt foarte mult 
deteriorate, trebuie să fie o prioritate bugetară 
pentru că odată dispărute, ele nu pot fi 
înlocuite. Având în vedere situaţia acestor 
imobile, necesitând intervenţii urgente, în 
unele cazuri extraordinare, solicitarea de a se 
apela la Fondul de rezervă a Guvernului este 
justificată. 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

4 Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune majorarea cu 1.566.400,00 ron 
a sumei prevăzute în buget pentru – 
„Creşterea accesului tuturor categoriilor  
de populaţie, din toate zonele şi mediile 
sociale la informaţie şi cultură şi 
îmbunătăţirea statutului social şi 
economic al creatorului şi al artistului” 
pentru modernizarea Teatrului de Vară 
din comuna Popricani . jud. Iaşi 
Iniţiator, 
Deputat PSD Iaşi Adăscăliţei Constantin 
 

Lipsa unor spaţii adecvate pentru 
desfăşurarea activităţilor cultural – artistice în 
comuna Popricani. 
 
 
Ministerul Culturii  

 

5 Anexa 3/27 Ministerul 
Culturii Capitolul 67.01 
Programul National de 
Restaurare a Monumentelor 
Istorice 

Consolidarea si restaurarea monumentelor  
istorice din comuna JILAVA, judeţul 
ILFOV 
 
Suma 1000 
 
Autor: 
Deputat Ştefan Burlacu 
Grupul parlamentar PPDD din Camera 
Deputaţilor 
 

Modernizarea zonei prin asigurarea unor 
condiţii corespunzatoare standardelor de 
calitate din comunităţi urbane şi reducerea 
decalajului de dezvoltare dintre mediul rural 
şi urban. 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului 
sau sumele defalcate din TVA, sau reducerea 
bugetului prevăzut la un alt titlu de cheltuieli 
din buget. 

 

6 Anexa 3/27 Ministerul 
Culturii 

Se solicita alocarea sumei de 30 de mii de 
lei pentru înfiinţarea unui muzeu al 

Menţinerea multiculturalităţii oraşului Brăila. 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
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meşteşugurilor minorităţilor, beneficiar 
Comunitatea Ruşilor Lipoveni, Brăila 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputaţilor PP-
DD 

Culturii 

7 Ministerul Culturii  
capitolul 67.01 
”Cultură, recreare si 
religie”, 
titlul 59 ”Alte cheltuieli”  
 
Anexa 3-27 

Se propune alocarea sumei de 1000 mii lei 
pentru  organizarea festivalului 
minorităţilor culturale romane si 
înscrierea lui în calendarul internaţional al 
evenimentelor culturale - Comunitatea 
ruşilor lipoveni, Brăila 
Iniţiator: deputat PP-DD Nistor 
Marioara 
Grup Parlamentar Camera Deputaţilor PP-
DD 
 

Menţinerea multiculturalităţii oraşului Brăila 
si promovarea tolerantei culturale. 
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului 
Culturii 

 

8 Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii 
Capitolul. 67 Cultura, 
recreere, religie 
Grupa/Titlul 70-71 
 
 

Se propune alocarea sumei de 3.500 mii 
lei pentru transformarea cinematografului 
in Cinematograf 3D si sala de conferinte 
din Bârlad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru 
Grup PP-DD 
 

- Cinematograful este situat in centrul 
orasului si se afla intr-o avansata stare 
de degradare 

- Este necesar construirea unului nou la 
standarde 3D astfel incat cetatenii 
orasului sa numai fie nevoiti sa 
mearga 100 km pentru a vedea un 
film  

- Deasemenea este necesara construirea 
unei Sali de conferinte. Casa de 
Cultura neputand fi folosita pentru 
acest lucru 

Sursa finantarii: 
Bugetul ministerului  
Bugetul administratiei prezidentiale 

 

9 Ministerul Culturii – 
anexa nr. 3/27, capitolul 
6701 Cultura, recreere si 
religie – Grupa/Titlu 70-71 

Alocarea sumei de 2.400 mii lei pentru 
reabilitarea cladirii viitorului Muzeu 
Municipal Iasi 
Deputat Tudor Ciuhodaru 

Este necesara reabilitatea cladirii viitorului 
Muzeu Municipal Iasi care este prevazut sa 
functioneze intr-o cladire monument istoric. 
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 Grup PP-DD 

 
Sursa de finantare: bugetul ministerului 

10 Ministerul Culturii  
Anexa 3/27 
Grupa/Titlul 51 TITLUL 
VI TRANSFERU
INTRE UNITATI ALE 
ADMINISTRATIEI 
PUBLICE Art. 01 

RI  

Se propune suplimentarea sumei cu 30 mii 
lei pentru amenajarea Muzeului Sătesc 
Cristian, judeţul Sibiu 

 
Autor: Deputat Puşcaş Iacob Grup 
Parlamentar PP-DD 
 

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
amenajarea Muzeului Sătesc din Cristian 
pentru a fi redat circuitului turistic. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
 

 

11 Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/27 - 
Ministerul Culturii  

Se propune restaurarea cladirii ,,Posta 
Veche,, monument istoric singura cladire 
de posta ridicata in Romania la sfarsitul 
secolului al XIX-lea care se mai afla in 
picioare, obiectiv situat in Municipiul 
Calarasi, Judetul Calarasi. 
 Suma necesara restaurarii este de 
10.000.000 lei 
Autor: 
Ing. Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputatilor 
 

Cladirea se afla in stare de colaps, fiind o 
adevarata ruina in mijlocul municipiului 
resedinta de judet, face parte din centrul 
istoric al orasului, iar Comisia Nationala a 
Monumentelor Istorice nu a acceptat 
demolarea ei considerand ca restaurarea este 
posibila. 
Exista si un studio elaborate de arh.Virgil 
Polizu care ofera o imagine deosebita 
spatiului architectural restaurat. 
Sursa de finantare – Ministerul Culturii  
Institutul National al Patrimoniului Statului  
Rezerva Bugetului de Stat 

 

12 Legea Bugetului de Stat pe 
2013 Anexa 3/27 - 
Ministerul Culturii– 
Anexa 4 –Programul 85 

Achizitionarea cladirii Muzeului 
,,Civilizatiei Gumelnita,, din Municipiul 
Oltenita, judetul Calarasi, cladire ce a fost 
retrocedata proprietarilor punand muzeul 
in situatia de a fi evacuat.  
Suma necesara achizitionarii este de 
460.000 euro . 
Autor: 
Ing. Maria Dragomir  
Colegiul nr.1 Calarasi 
Grupul parlamentar PP-DD 
Camera Deputatilor 
 

Muzeul este unicul depozitar al vestigiilor 
uneia dintre cele mai importante civilizatii 
istorice din aceasta zona a Europei . 
Sursa de finantare – Ministerul Culturii  
Rezerva Bugetului de Stat 
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13 Anexa  3/27/ Ministerul 

Culturii – Cap. 5001/ 
Grupa/ Titlul 71/  Titlul XII 
– Active nefinanciare, art. 
01 Active fixe, alin. 01 
Construc�ii 
 

Alocarea sumei de 1.000,01 mii lei pentru 
reabilitarea Palatului Cultural din 
Municipiul Blaj, jud. Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat  
 

Suma solicitată este necesară pentru 
continuare lucrărilor de reabilitare, 
întrerupte din lipsă de fonduri. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Culturii pe anul 2013. 

 

14 Anexa  3/27/ Ministerul 
Culturii – Cap. 5001/ 
Grupa/ Titlul 71/  Titlul XII 
– Active nefinanciare, art. 
01 Active fixe, alin. 01 
Construc�ii 
 

Reabilitare muzeu memorial Avram Iancu 
(consolidare, restaurare, punere în 
valoare) – Se propune spre aprobare suma 
de 4.794,11 mii lei 
 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Reabilitare muzeu memorial Avram Iancu 
(consolidare, restaurare, punere în valoare) – 
sat Incesti, comuna Avram Iancu, judeţul 
Alba 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Culturii pe anul 
2013 

 

15 Anexa  3/27/ Ministerul 
Culturii – Cap. 5001/ 
Grupa/ Titlul 71/  Titlul XII 
– Active nefinanciare, art. 
01 Active fixe, alin. 01 
Construc�ii 
 

Amenajare Muzeu de Artă Sacră 
Reîntregirea 
Se propune spre alocare suma de 1.730,47 
mii lei 
 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Amenajare Muzeu de Artă Sacră 
Reîntregirea 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Culturii pe anul 2013 

 

16 Anexa  3/27/ Ministerul 
Culturii – Cap. 5001/ 
Grupa/ Titlul 71/  Titlul XII 
– Active nefinanciare, art. 
01 Active fixe, alin. 01 
Construc�ii 
 

Restaurare ansamblului cultural istoric 
greco-catolic al Blajului 
Se propune spre alocare suma de 
73.965,26  mii lei 
 
Deputat Negruţ Clement 
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din Camera 

Restaurare ansamblului cultural istoric 
greco-catolic al Blajului 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Culturii pe anul 2013 
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Deputaţilor şi Senat 
 

17 Anexa  3/27/ Ministerul 
Culturii – Cap. 5001/ 
Grupa/ Titlul 71/  Titlul XII 
– Active nefinanciare, art. 
01 Active fixe, alin. 01 
Construcţii 
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerul Culturii  cu suma de 80,01mii 
lei pentru reabilitarea termica a căminului 
cultural din sat Cergăul Mare, com. 
Cergău, jud. Alba. 
 
Deputat Negruţ Clement  
Senator Alexandru Pereş 
Grupurile Parlamentare PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 
 

Suma solicitata este necesară pentru lucrări 
de reabilitare, întrerupte din lipsă de fonduri.
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Culturii pe anul 2013. 

 

18 Anexa  3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01 
 
Ministerului Culturii   

Se propune alocarea sumei de  54.000 mii 
lei pentru  continuarea proiectului 
Filarmonicii Cluj-Napoca 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat. 

Municipiul Cluj Napoca nu deţine în prezent 
nici un spaţiu pretabil desfăşurării activităţii 
Filarmonicii de Stat „Transilvania”, una 
dintre cele mai cunoscute şi apreciate 
instituţii de cultură din ţară. Proiectul este în 
derulare, trecând prin toate fazele de 
proiectare şi avizare. Este necesară 
începerea lucrărilor şi edificarea unui sediu 
pentru  această instituţie. Acest lucru va 
conduce şi la economii la bugetul judeţului, 
care plăteşte de ani de zile sume exorbitante 
pentru  a asigura cadru de desfăşurare a 
concertelor. 
Sursa de finan�are: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 

 

19 Anexa  3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01 

Se propune alocarea sumei de 15.000 mii 
lei pentru   Construirea unui complex 
cultural-artistic şi de conferinţe in 
municipiul Cluj-Napoca 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din Camera 

Construirea unui complex cultural-artistic şi 
de conferinţe care să găzduiască evenimente 
culturale, în care să-şi desfăşoare activitatea 
operatorii culturali din Cluj-Napoca şi care 
să ofere spaţiu de 
creaţie şi expunere artiştilor. 
 
Se propune suplimentarea bugetului 
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Deputaţilor şi Senat. Ministerului Culturii  la Anexa  3/27/02/cap 

5001/grupa51/art.01 cu suma de 15.000 mii 
lei 
Sursa de finan�are: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 

20 Anexa  3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii 
lei pentru   proiectul Cluj-Napoca – 
Capitala Europeana a Tineretului in 
2015 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat. Napoca – Capitala 
europeana a Tineretului 2015  

Cluj Napoca a câştigat competiţia pentru  
organizarea, in anul 2015, a manifestărilor 
Capitala Europeana a Tineretului în 
vederea pregătirii manifestărilor trebuie 
alocate sume care să poată permite 
organizarea evenimentelor dedicate acestui 
an, astfel încât municipiul să devină un 
adevărat vector pentru  cultura şi turismul 
din zona şi nu numai. 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii  la Anexa  3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01 cu suma de 1.000 mii 
lei 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă aflat 
la dispoziţia Guvernului 
 

 

21 Anexa  3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01 

Se propune alocarea sumei de 4.500 mii 
lei pentru   proiectul  Cluj-Napoca – 
Capitala Culturala Europeana 2020 
 
Autor: 
Senator PDL Alin Tişe 
Grupurile parlamentare PDL din Camera 
Deputaţilor şi Senat. 

Cluj Napoca a câştigat competiţia pentru  
organizarea, in anul 2015, a manifestărilor 
Capitala Europeana a Tineretului. În 
vederea pregătirii manifestărilor trebuie 
alocate sume care să poată permite 
organizarea evenimentelor dedicate acestui 
an, astfel încât municipiul sa devină un 
adevărat vector pentru  turismul din zona si 
nu numai. 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii  la Anexa  3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01 cu suma de 4.500 mii 
lei 
Sursa de finan�are: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Guvernului 
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22 Anexa nr. 3/27/02 

Ministerul Culturii / 
Capitol 5001 / Grupa/titlu / 
51 / Titlul VI Transferuri 
între unităţi ale 
Administraţiei Publice, 
Articol 01 Transferuri 
curente / Alineat 01 
Transferuri către instituţii 
publice 

Lucrări de modernizare a Teatrului 
Dramatic I. D. Sârbu, din municipiul 
Petroşani, judeţul Hunedoara, în valoare 
de 7.000 mii lei. 
Autor:  
Senator Haralambie Vochiţoiu 
Grupul parlamentar PP-DD din Senat 
 

Se solicită admiterea amendamentului pentru 
asigurarea unui act cultural de calitate. 

 

23 Anexa  3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01 

Se propune alocarea sumei de 4.500 mii 
lei pentru   proiectul  Cluj-Napoca – 
Capitala Culturala Europeana 2020 
 
Autor:  
Senator UDMR László Attila 
Senator UDMR Alexandru Végh 
Deputat UDMR Erdei D. István 
 

Cluj Napoca a castigat competitia pentru  
organizarea, in anul 2015, a manifestărilor 
Capitala Europeana a Tineretului . în vederea 
pregătirii manifestărilor trebuie alocate sume 
care să poată permite organizarea 
evenimentelor dedicate acestui an, astfel încât 
municipiul să devină un adevărat vector 
pentru  turismul din zona şi nu numai. 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii  la Anexa  3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01 cu suma de 4.500 mii lei 
 
Sursa de finantare:Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 
 

 

24 Anexa  3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01 
 

Se propune alocarea sumei de 1.000 mii 
lei pentru   proiectul Cluj Napoca – 
Capitala Europeana a Tineretului in 
2015 
 Autor:  
Senator UDMR László Attila 
Senator UDMR Alexandru Végh 
Deputat UDMR Erdei D. István 
 

  

Cluj Napoca a castigat competitia pentru 
 organizarea, in anul 2015, a manifestarilor 
Capitala Europeana a Tineretului in 
vederea pregatirii manifestarilor trebuie 
alocate sume care sa poata permite 
organizarea evenimentelor dedicate acestui 
an, astfel incat municipiul sa devina un 
adevarat vector pentru  cultura si turismul din 
zona si nu numai. 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii  la Anexa  3/27/02/cap 
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5001/grupa51/art.01 cu suma de 1.000 mii lei 

Sursa de finantare: Fondul de rezervă la 
dispoziţia Guvernului 

25 Anexa 3/27 Ministerul 
Culturii  
67010312 Consolidarea si 
restaurarea monumentelor 
istorice  
propuneri 2013.....20.000 
mii lei 

Propun creşterea sumei alocate acestui 
program cu 1.500 mii lei: 
 
Autori:  
Cseke Attila, Szabó Ödön – deputaţi 
UDMR  
Biró Rozália – senator UDMR  
Erdei D. István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 
 

Cazarma Husarilor, monument din sec. 
XVIII, de reală importanţă necesită reparaţii 
capitale pentru a putea fi redat patrimoniului 
naţional.  
 
Sursa: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 

 

26 Anexa 3/27/02/ cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 

Se propune alocarea sumei de 32.000 mii 
lei  pentru exercitarea dreptului de 
preempţiune a Ministerului Culturii pentru 
cumpărarea imobilelor Hotel Continental 
şi Muzeul Farmaciei, obiective aflate pe 
lista monumentelor istorice din 
Municipiul Cluj-Napoca 
 
Autor:  
Senator UDMR László Attila 
Senator UDMR Alexandru Végh 
Deputat UDMR Erdei D. István 
 

Salvarea patrimoniului cultural imobiliar 
Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii la Anexa 3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01/alin.01 cu suma de 
32.000 mii lei  
 
 
 
 
 
Sursa de finantare:Fondul de rezervă bugetară 
aflat la dispoziţia Guvernului 

 

27 Ministerul Culturii 
Anexa nr.3/27/27 
Cod obiectiv nou 
Fişa programului «Sprijin 
pentru înfiinţarea şi 
funcţionarea Muzeului 
Culturii Romilor „Romano 
ButiQ”» 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 1.246 
mii lei pentru înfiinţarea şi funcţionarea 
Muzeului Culturii Romilor „Romano 
ButiQ”. 
 
Autor –  senator Gabriela Creţu - PSD, 
deputat Adrian Solomon - PSD 
 

Strategia Guvernului României de Incluziune 
a cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
romilor pentru perioada 2012-2020, aprobată 
prin H.G. nr.1221/2011, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.6 
din 4 ianuarie 2012 - document prioritar 
asumat de România în relaţia cu Comisia 
Europeană -  prevede la Capitolul VII - 
Direcţii de acţiune, Lit. E - Obiectiv specific - 
priorităţi - direcţii de acţiune, Pct.5 - 
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Înfiinţarea unui muzeu al culturii şi 
civilizaţiei rome.  
Luând în considerare faptul că finanţarea 
acestei acţiuni prioritare asumate de Guvern 
nu este inclusă în bugetul pe anul 2013, se 
impune suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii în scopul acordării sprijinului 
financiar pentru atingerea acestui obiectiv 
asumat de România. 
Se are în vedere deschiderea primului muzeu 
al culturii rome din România şi dezvoltarea 
primului centru cultural privind etnia roma 
din Sud-Estul Europei, în scopul promovării 
pe termen lung a valorilor tradiţionale rome şi 
româneşti, 
Fişa programului «Sprijin pentru înfiinţarea şi 
funcţionarea Muzeului Culturii Romilor 
„Romano ButiQ” prezentată în anexă. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 

28 Anexa 3/27         Propuneri 
2013 
6701/03/11-         1.937 
6701/03/12–        20.000 

Anexa 3/27         Propuneri 2013 
6701/03/11-12- 1.937+   
6701/03/12–     20.000                      
                           3.108 
                       =25.045 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune diminuarea sumelor prevăzute 
pentru Administraţia Prezidenţială de la 
Cheltuieli Curente (5101/01), şi 
suplimentarea sumelor pentru “Edituri” şi 
“Consolidare şi restaurare” cu suma de 3.108 
mii lei, repartizată astfel : 
-“Edituri” -  1.554 mii lei 
- “Consolidare şi restaurare” – 1.554 mii lei 

 
În 2012, Administraţia Prezidenţială a 
funcţionat în bune condiţii, cheltuind 19.902 
mii lei. Nu se justifică sub nicio formă o 
sporire în 2013 cu 15,62% a bugetului. În 
acelaşi timp, Consolidarea şi restaurarea 
monumentelor istorice, precum şi Editurile, 
în proiectul de buget, au prevăzute sume 
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Iniţiator 
Senator PNL Sorin Roşca-Stănescu 
 

extrem de mici în primul caz bugetul 
scăzând cu 63,64%. De aceea, cred că se 
impune ca sumele realizate prin  neaprobarea 
creşterii cu 15,62% a bugetului Instituţiei 
Prezidenţiale să fie distribuită Ministerului 
Culturii în beneficiul Editurilor şi al 
Consolidării şi restaurării monumentelor 
istorice. 

Sursa de finanţare:  
Bugetul Administraţíei Prezidenţiale 

29 Anexa 3/27  
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, cu suma de 14,50 
mii lei, pentru editarea unui Disc Compact 
(2.000 de exemplare) de muzică populară 
oşenească autentică de către Muzeul Ţării 
Oaşului. 
Oraş Negreşti Oaş, 
Judeţul Satu Mare 
 
Autori: Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat   
 

Se solicită admiterea amendamentului 
întrucât CD-ul propus va conţine o selecţie 
reprezentativă din uriaşul material înregistrat 
în Ţara Oaşului în anii 1990-1998 de 
renumiţii etnomuzi- cologi: Jaques Bouet – 
prof. la Universitatea „Paul Valery” din 
Montpellier, Bernard Lortat-Jacob – director 
de cercetare  la Centrul Naţional Francez şi 
Speranţa Rădulescu – etnomuzicolog la 
Muzeul Ţăranului Român, sub îndrumarea 
acestora. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 

 

30 Anexa 3/27  
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, cu suma de 4.500 
mii lei pentru achiziţionarea colecţiei de 
clişee fotografice Ioniţă G. Andron de 
către Muzeul Ţării Oaşului. 
Oraş Negreşti Oaş, 
Judeţul Satu Mare 
Autori: Deputat PDL – PAUL MARIA 
ANDREEA 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Se solicită admiterea amendamentului având 
în vedere că, în România, colecţia este unică 
(prin dimensiuni şi caracteristici) şi chiar în 
Europa este extrem de rară. Muzeul deţine 
deja arhiva scrisă a lui I.G. Andron, în 
totalitate complementară cu arhiva 
fotografică. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al 
Guvernului 
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31 Anexa nr. 3/27 

Ministerul Culturii 
 

Se propune suplimentarea bugetului  cu 
suma de 450.000 mii lei pentru 
implementarea unui program national de 
finantare pentru reabilitarea cladirilor 
istorice, indiferent de proprietar.  
Autori :  
Vasile Blaga Senator PDL 
Alin Popoviciu Deputat PDL 
Cornel Sămărtinean Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

  

32 Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 200 mii 
pentru participarea la organizarea 
Festivalului Naţional de muzică Folk „Om 
bun”. 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru sprijinirea unei activităţi culturale de 
calitate, care trebuie să se perpetueze şi în 
următorii ani. Pentru a cultiva un act cultural 
sănătos şi decent. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

33 Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 100 mii 
lei pentru obiectivul „Realizare 
Monument Eroi” către comuna Ciochina, 
jud. Ialomiţa. 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Pentru a onora corespunzător memoria eroilor 
din comuna Ciochina care şi-au dat viaţa în 
război. 
 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

34 Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se alocă 86,2 mii lei pentru modernizare 
Monument Comuna Păuneşti, judeţ 
Vrancea 
Autori: Deputat PDL Florin SECARĂ 
Grupurile Parlamentare ale Partidului 
Democrat Liberal din Camera Deputaţilor 
şi Senat 

Monumentul Eroilor din comuna Păuneşti 
este monument istoric, reprezintă o emblemă 
pentru comunitatea locală şi necesită lucrări 
de modernizare. 
 
Sursa de finanţare: Fonduri externe 
nerambursabile 
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35 Anexa 3/27 

Ministerul Culturii 
capitol 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie” 

Se propune alocarea sumei de 31.000 mii 
lei pentru finanţarea cheltuielilor aferente 
pregătirii Festivalului şi Concursului 
Internaţional „George Enescu”. 
Autori: 
Deputat PDL Theodor PALEOLOGU 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Festival internaţional de tradţie. Este necesară 
alocarea unei sume cel puţin egală cu cea 
prevăzută la nivelul anului 2009. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Culturii – sumele aprobate la capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie 

 

36 Anexa 3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 1400 mii 
lei pentru Răscumpărarea imobilului 
„Cula Greceanu” – Măldăreşti, judeţul 
Vâlcea. 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Imobilul a fost retrocedat prin lege foştilor 
proprietari în anul 2007. „Cula Greceanu” 
face parte integrată din Complexul Muzeal 
Măldăreşti. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

37 Anexa 3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 1850 mii 
lei pentru achiziţionarea spaţiului 
retrocedat pentru păstrarea Secţiei de 
Arheologie şi Carte Religioasă Veche din 
Oraşul Băile Govora, parte integrată a 
Muzeului Judeţean Vâlcea. 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Spaţiul a fost retrocedat foştilor proprietari 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 
 

 

38 Anexa 3/27/02 – 
Ministerul 
Culturii - Capitolul 6701 
– 
Cultură, recreere şi 
religei 
 

Din suma prevăzută se alocă suma de 
4700 mii lei pentru finanţarea obiectivului 
Construire monument Mihai Viteazul, 
com. Drăgoeşti judeţul Vâlcea 
 
Autori : Grupurile Parlamentare  ale 
PDL Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Continuare obiectiv de investiţii 
Sumele sunt necesare pentru imbunatăţirea 
activităţii unităţilor de cultură si pentru 
cinstirea memoriei eroilor neamului 
Sursa de finanţare : 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 

39 Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 1000 mii lei pentru reabilitarea 

Asigurarea acestor sume necesare finalizării, 
reabilitării şi modernizării instituţiilor de 
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 Cinematografului Retezatul, oraş Uricani, 

jud. Hunedoara 
 
 
 
Autori: Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 

cultură va duce la creşterea gradului de acces 
şi participare 
la cultură, la stimularea vieţii culturale în 
cadrul comunităţilor locale, la promovarea, 
protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi material al 
comunităţilor locale, avându-se în vedere 
faptul că foarte multe clădiri ale căminelor 
culturale şi lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul 
naţional 
Sursa de Finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

40 Anexa 3/27 
Ministerul Culturii 
 Capitolul 67.01, grupa 51 , 
Titlul VI  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 

Finanţare proiect „Consolidare, reabilitare 
şi modernizare a Casei Celibidache” în 
valoare de 1.000 mii lei, localitatea 
Roman, Jud. Neamţ 

Motivaţia: „Casa Celibidache” se află într-un 
stadiu avansat de degradare şi este absolut 
necesară finanţarea lucrărilor de reabilitare şi 
modernizare în vederea funcţionării Şcolii de 
Muzică din municipiul Roman. 
Sursa de finanţare: fondurile alocate 
Ministerului Culturii pentru programul 
„Reabilitarea  monumentelor istorice şi  
modernizarea instituţiilor publice de cultură 
din România”. 
 

 

41 Anexa nr.3/27 
Ministerul Culturii  
 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii la Capitolul 67.01 
„Cultură, recreere şi religie”, cu suma de 
99 mii lei pentru construcţie scenă în aer 
liber, Comuna Calvini, Judeţ Buzău. 
Autori: 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Realizarea lucrărilor de reparaţii şi reabilitare 
a aşezămintelor culturale. 
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

42 Anexa nr.3/27/02 - 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 2.400 
mii lei, capitolul 6701- Cultura, Recreere 

Este necesară reabilitarea cladirii viitorului 
Muzeu Municipal Iaşi care este prevăzut să 
funcţioneze într-o clădire monument istoric. 
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şi Religie, pentru reabilitarea clădirii 
viitorului Muzeu Municipal Iaşi 
Autori: Deputat PDL Petru MOVILĂ 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor  
 

 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Dezvoltării Regionale 

43 Anexa 3/27/02 
 
Ministerul Culturii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional  cu suma de 40 mii lei pentru 
construirea unui monument în memoria a  
318 eroi înhumaţi într-o groapă comună în 
localitatea Leş, comuna Nojorid, judeţul 
Bihor. 
Autori : Grupurile Parlamentare ale 
PDL din Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Acest monument reprezintă o reparaţie 
morală pentru memoria celor ce şi-au dat 
viaţa pe câmpul de luptă şi nu au parte de 
cinstirea cuvenită. 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului 

 

44 Anexa 3/27/02 Ministerul 
Culturii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, Anexa cu suma de 
400 mii lei pentru achizitionarea cladirii 
fostului cinematograf din orasul Bocsa, 
judeţul Caraş-Severin. 
Autori:  
Schelean Valeria Diana Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat  
 

Se solicită admiterea amendamentului avand 
in vedere necesitatea sustinerii si promovarii 
activitatilor educative si culturale. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 

 

45 Anexa 3/27/02 Ministerul 
Culturii 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii, cu suma de 400 mii 
lei pentru efectuarea unor lucrari de 
reabilitare a cladirii cinematografului din 
municipiul Resita, judetul Caras-Severin.  
Autori:  
Schelean Valeria Diana Deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputa�ilor �i Senat  
 
 

Se solicită admiterea amendamentului avand 
in vedere necesitatea sustinerii si promovarii 
activitatilor educative si culturale. 
 
 
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă al Guvernului 
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46 Anexa 3/27/02 Ministerul 

Culturii 
TITLUL VI Transferuri 
intre unitati ale 
administratiei publice 

Din suma prevăzută se alocă 325 mii lei 
necesară obiectivului de investiţii 
renovarea şi mutarea Monumentului 
Eroilor 1877 – 1878, 1916 – 1918, judeţul 
Brăila 
Autor: 
Nazare Alexandru deputat PDL 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputa�ilor �i Senat 
 

Această sumă este necesară pentru realizarea 
proiectului de investiţii.  
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Culturii 

 

47 Ministerul Culturii Anexa 
3/27 
Capitolul 5001; Grupa 51 

Consolidare, reabilitare si dotare 
Cinematograf Cozla, str. 1 Decembrie 
1918, Piatra Neamt 
 
Autor: Deputat Dragusanu Vasile 
Catalin  - PC 
 

Cladirea cinematografului Cozla este in 
paragina de multi ani. Se solicita finantare 
pentru transformarea ei intr-un cinema 3D 
modern. 
Sursa de finantare: Valoare estimata  4.000 
mii lei din Bugetul Ministerului Culturii. 

 

48 Anexa 3/43 Agenţia 
Naţională de Presă 

Se propune alocarea sumei de 200 mii lei 
în vederea extinderii reţelei Agenţiei 
Naţionale de Presă Agerpres de 
corespondenţi în comunităţile româneşti 
din Serbia, Macedonia, Ungaria, Albania, 
Grecia, Ucraina, Iatlia, Franţa, Germania, 
Marea Britanie, Statele Unite, Canada. 
 
 
 
 
 
 
Autori:  
Deputat PDL Eugen TOMAC 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

Existenţa unui sector media liber şi 
independent reprezintă un indicator esenţial 
în ceea ce priveşte maturitatea democratică a 
unei societăţi. Extinderea reţelei de 
corespondenţi ai Agenţiei Naţionale de Presă 
Agerpres facilitează dialogul constant în 
scopul cunoaşterii şi mediatizării problemelor 
specifice comunităţilor româneşti din statele 
menţionate. Totodată, propunerea vizează 
crearea unor veritabili parteneri de dialog 
capabili să mediatizeze intersele 
comunităţilor româneşti în relaţia cu 
autorităţile române şi cele ale statelor de 
reşedintă.  
 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

49 Anexa 3/45 Societatea 
Română de 

Alocarea sumei de 500 de mii ron în 
vederea extinderii activităţii postului de 

Societatea Română de Radiodifuziune a 
înfiinţat în anul 2011, cu sprijinul Guvernului 
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Radiodifuziune radio “Radio Chişinău”. 

Autori:  
 
 
 
 
 
 
Deputat PDL Eugen TOMAC 
Grupurile Parlamentare ale PDL din 
Camera Deputaţilor şi Senat 
 

României, postul de radio  “Radio Chişinău” 
în R. Moldova. Având în vedere că, în 
prezent, frecvenţele postului de radio nu 
acoperă întreg teritoriul statului vecin, 
considerăm necesară extinderea frecvenţelor, 
astfel încât “Radio Chişinău” să poată fi 
recepţionat de toţi cetăţenii R. Moldova, 
majoriatea acestora fiind vorbitori de limba 
română.   
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

PREŞEDINTE, 
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