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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL

CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru cultură şi media

Comisia pentru cultură, arte, mijloace
de informare în masă

Nr. XXXI/255/22.11.2013

Nr. 4c-10/222/22.11.2013

AVIZ COMUN
asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2014
Comisia pentru cultură şi media 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 2014, transmis cu adresele
L654/18.112013 şi, respectiv, PL-X 514/18.11.2013, şi înregistrat la Comisii cu nr.
XXXI/255/18.11.2013 la Senat şi, respectiv, 4c-10/222/18.11.2013 la Camera
Deputaţilor, 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 22 noiembrie 2013, în vederea întocmirii avizului
comun.
La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi: din partea
Ministerului Culturii (Anexa 3/27), domnul secretar de stat Radu BOROIANU,
doamna Camelia MARCU şi doamna Roxana BĂLĂUŢĂ, director; din partea
Consiliului Naţional al Audiovizualului (Anexa 3/11), doamna preşedinte Laura
Corina GEORGESCU, doamna Florina DOROBANŢU, director economic şi doamna
Adriana Alexandrescu, director al Direcţiei resurse umane;

Institutul Cultural

Român (Anexa 3/44) a fost reprezentat de domnul preşedinte Lilian ZAMFIROIU şi
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de doamna Mariana DRĂGHICI, director economic; din partea Agenţiei Naţionale
de Presă AGERPRES (Anexa 3/43), domnul Alexandru Ion GIBOI, director
general, domnul Cristian Dan DURLECI, director general adjunct şi doamna Andreea
ROTARU,

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 doamna Mihaela BOLDEA; din partea Ministerului Finanţelor
Publice, au luat parte la lucrările Comisiilor reunite doamna Ana RADU, director şi
doamnele Tanţi CULCER, Dana BOIAN şi Liliana PETCU, consiliere. În cursul
dezbaterilor, au fost audiaţi reprezentanţii ordonatorilor de credite, parlamentarii au
formulat întrebări şi au votat fiecare anexă în parte. Au fost analizate amendamentele
susţinute de parlamentari, care au vizat, în special, majorări de sume la bugetul
Ministerul Culturii, acestea fiind în mare majoritate respinse. Astfel, Anexa 3/27,
reprezentând proiectul de buget al Ministerului Culturii, a fost avizată favorabil cu
un amendament admis şi o serie de amendamente respinse, cu unanimitate de voturi;
Anexa 3/44, reprezentând proiectul de buget al Institutului Cultural Român, a fost
avizată favorabil în forma prezentată, cu amendamente respinse, cu unanimitate de
voturi; Anexa 3/43, reprezentând proiectul de buget al Agenţiei Naţionale de Presă
AGERPRES, a fost avizată favorabil în forma prezentată, cu unanimitate de voturi;
Anexa 3/11, reprezentând proiectul de buget al Consiliului Naţional al
Audiovizualului, a fost avizată favorabil în forma prezentată, fără amendamente, cu
majoritate de voturi; proiectul de buget al Societăţii Române de Radiodifuziune
(Anexa 3/45) a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, cu un amendament
admis la Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2014, respectiv introducerea
unui nou articol la Capitolul II „Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi”, şi un
amendament respins; proiectul de buget al Societăţii Române de Televiziune (Anexa
3/46) a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, având şase amendamente
admise.
La încheierea dezbaterilor asupra anexelor, membrii Comisiilor pentru cultură
ale Parlamentului au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, Proiectul Legii
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bugetului de stat pe anul 2014, cu amendamentele admise şi respinse ce fac
parte integrată din prezentul aviz comun.
PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Georgică SEVERIN

Gigel Sorinel ŞTIRBU

SECRETAR,

SECRETAR,

Sorin ILIEŞIU

Florin – Costin PÂSLARU

Comisia pentru cultură şi media
a Senatului

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a
Camerei Deputaţilor
ANEXA 1

AMENDAMENTE ADMISE
la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
Nr.
crt.
1

Articolul din lege
(anexa/capitolul/subcapitolul/paragraful/Gr
upa/titlul/
articol/alineat)
Proiectul Legii bugetului de stat pentru anul
2014
Capitolul II
„Responsabilităţi în aplicarea prezentei legi”

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului
Sursa de finanţare

La Capitolul II „Responsabilităţi în
aplicarea prezentei legi”, după art.
32 se introduce un nou articol, art.
321 cu următorul cuprins:
„Art. 321. - În bugetul Societăţii
Române de Radiodifuziune, la
capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi
religie”, titlul 55 „Alte transferuri”,
alineatul 55.01.18„ Alte transferuri
curente interne”, este cuprinsă şi suma
de 1.200 mii lei pentru finanţarea
activităţii postului de radio „Radio
Chişinău”,
precum
şi
pentru
amenajarea spaţiilor de producţie şi
emisie ale acestui post.”

Suma este necesară pentru
finanţarea activităţii postului de
radio
„Radio
Chişinău”,
precum şi pentru amenajarea
spaţiilor de producţie şi emisie
ale acestui post.

Autor: Florin-Costin Pâslaru, deputat
PSD
2

Anexa 03/27 Ministerul Culturii

Propunem creşterea sumelor alocate Restaurarea şi consolidarea
cu suma de 2.850 mii lei
monumentelor istorice trebuie
67010312
Consolidarea
si
restaurarea
să constituie o prioritate
monumentelor istorice... 20.000 mii lei
67010312 Consolidarea si restaurarea naţională nu numai la nivel
monumentelor istorice... 22.850 mii lei declarativ.
Menţinerea acestui bun cultural
este necesară pentru că odată

Motivaţia
respingerii

5
Autori :
Márton Arpád, deputat UDMR
Erdei D.István, deputat UDMR
Végh Alexandru, senator UDMR
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Anexa 03/46
Televiziune

Societatea

Română

pierdută, avuţia construită a
naţiunii nu mai poate fi
recuperată.

Sursa:
diminuarea
unor
cheltuieli ale ordonatorilor de
credite cu suma totală de 2.850
mii lei, astfel:
Anexa 3/01 Administraţia
prezidenţială 300 mii lei de la
500120 Bunuri şi servicii
Anexa
3/05
Curtea
Constituţională 50 mii lei de la
500170 Cheltuieli de capital
Anexa 3/11 Consiliul Naţional
al Audiovizualului 100 mii lei
de la
500110 Cheltuieli de personal
Anexa
3/16
Ministerul
Finanţelor Publice 260 mii lei
de la
500159 Alte cheltuieli
Anexa 3/30 Agenţia Naţională
de Integritate 2.140 mii lei,
astfel:
500110 Cheltuieli de personal
reducerea cu 1040 mii lei,
respectiv de la
500170 Cheltuieli de capital
reducerea cu 1.100 mii lei
de Se solicită suplimentarea bugetului Începând cu luna decembrie
Societăţii Române de Televiziune cu 2013, Societatea Română de
suma de 3.158.208 lei.
Televiziune va transmite în
Republica Moldova canalul
Autori: Comisiile pentru cultură ale TVR. Suma este necesară
celor două Camere ale Parlamentului pentru funcţionarea noului
canal.

4.

5.

6.

Anexa 03/46
Televiziune

Anexa 03/46
Televiziune

Anexa 03/46
Televiziune

Societatea

Societatea

Societatea

Română

Română

Română
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de La capitolul 67.01.10 „Cheltuieli de
Personal”,
articolul
10.01.13
„Indemnizaţii de delegare ale direcţiei
TV România Internaţional” se
redenumeşte
„Indemnizaţie
de
delegare pentru realizarea de
emisiuni dedicate diasporei” şi se
suplimentează cu suma de 97,09 mii
lei, aferentă deplasărilor în Republica
Moldova.
Suma se modifică din 69 mii lei în 166
mii lei.
Autori: Comisiile pentru cultură ale
celor două Camere ale Parlamentului
de La capitolul 67.01.20 “Bunuri şi
Servicii”,
articolul
20.01.09
“Materiale şi servicii cu caracter
funcţional – Funcţionarea Direcţiei Tv
România
Internaţional”
se
redenumeşte “Materiale şi prestări de
servicii cu caracter funcţional –
Servicii privind funcţionarea TV
România Internaţional” şi se
suplimentează cu suma de 71,649 mii
lei, aferentă transmisiilor în Republica
Moldova. Valoarea articolului se
modifică din 30 mii lei în 102 mii lei.
Se introduce articolul 20.05.30
“Bunuri de natura obiectelor de
inventar – Alte obiecte de inventar” cu
valoarea de 122,500 mii lei.

Suma este necesară pentru
deplasări
în
Republica
Moldova, având în vedere
considerentele
menţionate
anterior.
Sursa: Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului

Începând cu luna decembrie
2013 Societatea Română de
Televiziune va transmite în
Republica Moldova canalul
TVR. Suma este necesară
pentru funcţionarea noului
canal.
Sursa: Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului

Autori: Comisiile pentru cultură ale
celor două Camere ale Parlamentului
de La capitolul 20,06 “Deplasări, Suma este necesară pentru
detaşări,
transferări”,
articolul deplasări
în
Republica

7.

8.

Anexa 03/46
Televiziune

Anexa 03/46
Televiziune

Societatea

Societatea

Română

Română
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20.06.02 “Deplasări în străinătate” se
suplimentează cu suma de 315,222
mii lei, aferentă deplasărilor în
Republica
Moldova.
Valoarea
articolului se modifică din 283 mii lei
în 598 mii lei.
Autori: Comisiile pentru cultură ale
celor două Camere ale Parlamentului
de La capitolul 67.01.70 “Cheltuieli de
Capital”, articolul 71.01.02 “Maşini,
echipamente şi mijloace de transport”
se suplimentează cu suma de
1121,747 mii lei, aferentă achiziţiilor
de echipamente specifice activităţii de
televiziune
pentru
Republica
Moldova. Valoarea articolului se
modifică din 505 mii lei în 1627 mii
lei.
Articolul 71.01.30 “Alte active fixe –
Funcţionarea
Direcţiei
TV
Internaţional,
achiziţionarea
de
licenţe de film” se redenumeşte “Alte
active fixe – Achiziţionarea de
licenţe de film/ştiri/reportaje pentru
emisiunile dedicate diasporei“ şi se
suplimentează cu suma de 1430 mii
lei, aferentă achiziţionării de licenţe
de
filme/ştiri/reportaje
pentru
emisiunile
dedicate
diasporei.
Valoarea articolului se modifică din
290 mii lei în 1720 mii lei.
Autori: Comisiile pentru cultură ale
celor două Camere ale Parlamentului
de La capitolul 67.01 “CULTURA,
RECREERE SI RELIGIE” suma
prevăzută se modifică din 179.963 mii
lei în 183.121 mii lei, ca o consecinţă

Moldova având
considerentele
anterior.

în vedere
menţionate

Sursa: Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului
Suma este necesară pentru
achiziţionarea de echipamente
specifice
activităţii
de
televiziune pentru funcţionarea
noului canal.
Sursa: Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului

Amendament
de
tehnică
legislativă.
Sursa: Fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului.
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a modificărilor de mai sus.
Autori: Comisiile pentru cultură ale
celor două Camere ale Parlamentului

Comisia pentru cultură şi media
a Senatului

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

ANEXA 2
AMENDAMENTE RESPINSE
la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014
Nr.
crt.
1.

Articolul din lege
(anexa/capitolul/subcapitolul/para
graful/Grupa/titlul/
articol/alineat)
Anexa 03/27 Ministerul Culturii
67010312
Consolidarea
si
restaurarea
monumentelor
istorice.....20.000 mii lei

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Motivaţia amendamentului
Sursa de finanţare

Motivaţia
respingerii

Propunem includerea în program a
sumei 15.739 mii lei necesară
achiziţionării clădirii care adăposteşte
Muzeul de Artă Cluj Napoca, Palatul
Banffy

În urma retrocedării către fostul
proprietar,
statul
are
drept
de
preempţiune asupra cumpărării clădirii
care în prezent adăposteşte Muzeul de
Artă Cluj Napoca. De asemenea, statul
are şi calitatea de coproprietar al clădirii.
Având în vedere importanţa istorică şi
arhitecturală a clădirii, ţinând cont şi de
faptul că Muzeul de Artă îşi va păstra
actualul sediu, alocarea sumei solicitate
este pe deplin justificată.

Membrii
Comisiilor
au
considerat că este
oportun să lase în
sarcina autorităţilor
locale rezolvarea
acestei probleme.

Propunem
includerea
pe
lista Aceste monumente sunt de importanţă
monumentelor istorice a următoarelor covârşitoare din punct de vedere istoric şi
obiective din judeţul Harghita
arhitectural, dovadă includerea unuia pe
lista monumentelor de valoare mondială,
Biserica Unitariană Dârjiu, monument astfel că reabilitarea lor ar trebui să fie o

S-a considerat că
nu se pot introduce
prin
legea
bugetului de stat
obiective pe lista

Autori:
Máté András-Levente, deputat UDMR
Erdei D.István, deputat UDMR
Végh Alexandru, senator UDMR
2

Anexa nr. 3/27 Ministerul Culturii

9
UNESCO – continuarea lucrărilor de prioritate pentru Ministerul Culturii
reabilitare 1.500 mii lei
Biserica Reformată din Daia, comuna
Ulieş – finalizarea lucrărilor de
reabilitare 900 mii lei
Biserica Reformată din Mugeni –
finalizarea lucrărilor de reabilitare
1.000 mii lei

monumentelor
istorice, iar cele
care sunt incluse se
află
în
responsabilitatea
autorităţilor locale.

Autori:
Máté András-Levente, deputat UDMR
Erdei D.István, deputat UDMR
Végh Alexandru, senator UDMR
3

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

Se propune alocarea sumei de 54.000 Municipiul Cluj-Napoca nu deţine în
mii lei pentru continuarea proiectului prezent nici un spaţiu pretabil desfăşurării
Filarmonicii Cluj-Napoca
activităţii
Filarmonicii
de
Stat
„Transilvania”, una dintre cele mai
cunoscute şi apreciate instituţii de cultură
Autori:
din ţară. Proiectul este în derulare,
Alin Tişe, senator PD-L
Grupurile parlamentare PD-L din trecând prin toate fazele de proiectare şi
avizare.
Este
necesară
începerea
Camera Deputaţilor şi Senat
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.

Membrii
Comisiilor
au
considerat faptul
că
este
de
responsabilitatea
autorităţilor locale,
în
urma
legii
descentralizării.

Sursa de finanţare: Majorarea veniturilor
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale
în urma reorganizării ANAF şi din
majorarea şi impozite şi taxe estimate de
MF la 5 miliarde lei
4

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

Se propune alocarea sumei de 15.000 Construirea unui complex cultural-artistic Sursa de finanţare
mii lei pentru
Construirea unui şi de conferinţe care să găzduiască nu este indicată cu

5

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

6

Anexa 3/27/02/cap
5001/grupa51/art.01
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complex cultural-artistic şi de evenimente culturale, în care să-şi
conferinţe in municipiul Cluj Napoca
desfăşoare activitatea operatorii culturali
din Cluj-Napoca şi care să ofere spaţiu de
creaţie şi expunere artiştilor.
Autori:
Alin Tişe, senator PD-L
Se propune suplimentarea bugetului
Grupurile parlamentare PD-L din
Ministerului Culturii
la Anexa
Camera Deputaţilor şi Senat
3/27/02/cap 5001/grupa51/art.01 cu suma
de 15.000 mii lei
Sursa de finanţare:Majorarea veniturilor
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale
în urma reorganizării ANAF şi din
majorarea şi impozite şi taxe estimate de
MF la 5 miliarde lei
Se propune alocarea sumei de 1.000
mii lei pentru proiectul Cluj Napoca
– Capitala Europeana a Tineretului in
2015
Sursa de finanţare: Majorarea veniturilor
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale
Autori:
în urma reorganizării ANAF şi din
Alin Tişe, senator PD-L
majorarea şi impozite şi taxe estimate de
Grupurile parlamentare PD-L din
MF la 5 miliarde lei
Camera Deputaţilor şi Senat

precizie.

Sursa de finanţare
nu este indicată cu
precizie.

Se propune alocarea sumei de 4.500 În anul 2021 România va fi gazda uneia Sursa de finanţare
mii lei pentru proiectul Cluj-Napoca dintre cele 2 Capitale Culturale nu este indicată cu
– Capitală Culturală Europeană 2021
Europene.
precizie.
Cluj-Napoca candidează pentru titlul de
Capitală Culturală Europeană 2021. În
Autori:
vederea pregătirii evenimentului şi
Alin Tişe, senator PD-L
manifestărilor incluse trebuie alocate
Grupurile parlamentare PD-L din
sume care să permită organizarea
Camera Deputaţilor şi Senat
evenimentelor dedicate acestui an, astfel
încât municipiul să devină un adevărat
vector pentru cultura şi turismul din zonă
şi să reprezinte România la un nivel
ridicat.
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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 finanţare: Majorarea veniturilor
bugetare prin reducerea evaziunii fiscale
în urma reorganizării ANAF şi din
majorarea şi impozite şi taxe estimate de
MF la 5 miliarde lei
7

Anexa nr.3/27/ Ministerul Culturii/6701/grupa 51
TITLUL
VI
TRANSFERURI
INTRE
UNITATI
ALE
ADMINISTRATIEI
PUBLICE/01/01 Transferuri către
instituţii publice

Consolidarea
si
restaurarea
monumentelor istorice din comuna
JILAVA, judeţul ILFOV
Suplimentarea bugetului cu suma:
1.000 mii lei, transferată bugetului
Consiliului Local Jilava

8

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.

Institutul Cultural Român
Anexa nr.3/44

Alocarea sumei de 180.000 lei pentru
programul bugetar 424 (acţiuni de
promovare a
culturii, ştiinţei şi
civilizaţiei
româneşti; activitate
editorială), în vederea susţinerii
publicării revistei ”Limba Română” de
la Chişinău, Republica Moldova.

9

Modernizarea zonei prin asigurarea unor Sursa de finanţare
condiţii corespunzătoare standardelor de nu este indicată cu
calitate din comunităţi urbane şi precizie.
reducerea decalajului de dezvoltare dintre
mediul rural şi urban.
Sursa de finanţare: bugetul Ministerului
Culturii, capitol 6701, subcapitol 50, Alte
Autor: Ştefan Burlacu, deputat PP-DD servicii in domeniile culturii, recreerii şi
religiei.

Autor: Haralambie Vochiţoiu,
senator PP-DD

Se solicită admiterea amendamentului
pentru asigurarea unui act cultural de
calitate.
Sursa
de
finanţare:
capitolul
5001.51..6.01.01

Nu
este
de
competenţa
Ministerului
Culturii, clădirea
nu este monument
istoric; în sarcina
autorităţilor locale.

Revista „Limba Română” de la Chişinău Sursa de finanţare
funcţionează neîntrerupt din anul 1991 şi nu este indicată cu
reprezintă unul dintre principalele precizie.
instrumente de păstrare a identităţii
culturale a românilor basarabeni din
Republica Moldova

12
Sursa
de
finanţare:
majorarea
veniturilor bugetare prin reducerea
evaziunii fiscale în urma reorganizării
ANAF şi din majorarea de impozite şi
taxe estimate de MF la 5 miliarde lei.
Autor: Viorel Badea, senator PD-L
10

Institutul Cultural Român
Anexa nr.3/44

Alocarea sumei de 18.000.000 lei în
vederea achiziţionării unui sediu
reprezentativ pentru Institutul Cultural
Român ”Mihai Eminescu” de la
Chişinău.

Necesitatea asigurării funcţionalităţii Sursa de finanţare
celei mai importante instituţii de nu este indicată cu
promovare a culturii româneşti în precizie.
Republica Moldova.

Sursa
de
finanţare:
majorarea
veniturilor bugetare prin reducerea
evaziunii fiscale în urma reorganizării
ANAF şi din majorarea de impozite şi
taxe estimate de MF la 5 miliarde lei.
Autor: Viorel Badea, senator PD-L
11

Suma se introduce la
Alocarea sumei de 30 mii de lei pentru
Institutul Cultural Roman, Anexa nr. introducerea unor cursuri de limba,
3/44/02/capitolul
5001/titlul
01 literatura şi istoria română online
Cheltuieli curente.
pentru copiii cetăţenilor români din
afara graniţelor ţării.
Autor:
Ovidiu Alexandru Raeţchi, deputat PC

Românii din străinătate trebuie sprijiniţi
pentru a-si păstra valorile, identitatea şi a
nu îşi uita originile. Suma este necesară
pentru finanţarea personalului responsabil
cu întocmirea suporturilor de curs şi
pentru dezvoltarea şi administrarea
website-ului.
Sursa de finanţare: Bugetul alocat
Autorităţii Naţionale pentru Restituirea
Proprietăţilor, Anexa nr. 3 / 55 / 01,
TITLUL
I
CHELTUIELI
DE
PERSONAL, TITLUL II BUNURI ŞI
SERVICII,
TITLUL
X
ALTE
CHELTUIELI, TITLUL XII ACTIVE
NEFINANCIARE.

Subiectul este de
competenţa
Departamentului
pentru românii de
pretutindeni.
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Autoritatea
pentru
Administrarea
Activelor Statului, Anexa nr. 3 / 53 / 01,
TITLUL
I
CHELTUIELI
DE
PERSONAL, TITLUL II BUNURI ŞI
SERVICII, TITLUL XII ACTIVE
NEFINANCIARE.
Consiliul Concurenţei, Anexa nr. 3 / 08 /
01, TITLUL I CHELTUIELI DE
PERSONAL, TITLUL II BUNURI ŞI
SERVICII,
TITLUL
VII
ALTE
TRANSFERURI, TITLUL XII ACTIVE
NEFINANCIARE.
12

Institutul Cultural Român, Anexa nr.
3/44
Promovarea
culturii
române,
cooperare în domeniul culturii cu
state ale Uniunii Europene şi ţări
terţe,
precum
şi
promovarea
identităţii etnice, culturale şi
lingvistice a minorităţilor naţionale

Se propune alocarea sumei de 400 mii
lei pentru aniversarea zilei naţionale a
României în străinătate.
Sinteza programelor finanţate prin
proiectul de buget la capitolul bugetar
67.01 Aniversarea zilei naţionale a
României in străinătate se modifica
corespunzător.

Cu toate că este trecut ca şi parte Nu se specifică
integrantă
al
acestui
subcapitol, sursa de finanţare.
manifestării în sine nu-i este alocată nici
o sumă. Consider că ziua Naţională a
României este la fel de importantă pentru
românii din diasporă, din consulatele
ţării, pe cât de importantă este pentru cei
rămaşi în ţară .
Totodată, nu există un prilej mai bun de a
Autori: Mărioara Nistor şi Liliana arăta lumii ce înseamnă tradiţia şi cultura
Mincă, deputaţi PP-DD
românească decât ziua naţională.
Suma va fi alocată din totalul de 3441
mii
lei
destinaţi
subcapitolului
“Promovarea culturii romane, cooperare
in domeniul culturii cu state ale Uniunii
Europene si tari terţe,precum si
promovarea
identităţii etnice,culturale si lingvistice a
minorităţilor naţionale”.
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Anexa nr. 3 / 45 / 02
Capitol 5001/

Majorarea sumelor alocate Societăţii Sumele cerute sunt necesare bunei
Române de Radiodifuziune cu suma funcţionări
a
Radio
România Sursa de finanţare

grupa/titlul
55/articol
Transferuri interne
Societatea
Radiodifuziune

Română

01

14
/ de 873.000 lei, pentru Radio România Internaţional în anul 2014.
Internaţional.
de Sursa
de
finanţare:
majorarea
veniturilor bugetare prin reducerea
evaziunii fiscale în urma reorganizării
ANAF şi din majorarea şi impozite şi
taxe estimate de MF la 5 miliarde lei
Autor: Marius Paşcan, senator PD-L

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Georgică SEVERIN

Gigel - Sorinel ŞTIRBU

SECRETAR,

SECRETAR,

Sorin ILIEŞIU

Florin - Costin PÂSLARU

nu este indicată cu
precizie.

