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Nr. 

crt. 

Articolul 

(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 

Textul adoptat de Comisie 

Motivare 

0 1 2 3 

1.  

Art. 11 ( 17) 

Suma de 3,1 miliarde lei Departamentului 
Informaţiilor Publice, pentru sprijinirea 
activităţilor românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale acestora. 

Amendament propus de domnul deputat 
Lazăr Lădariu 

Art. 11 (17)  

Suma de 5,3 miliarde lei Departamentului 
Informaţiilor Publice, pentru sprijinirea 
activităţilor românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale acestora, 

Faţă de suplimentarea propusă de doamna 
deputat Leonida Lari ( punctul 12 din avizul 
iniţial al Comisiei), s-a propus 
suplimentarea cu 0,7 miliarde lei, care  are 
în vedere acoperirea cheltuielilor necesare 
pentru editarea şi tipărirea cotidienelor 
Adevărul Harghitei şi Cuvântul Nou. 



 precum şi pentru editarea şi tipărirea  
revistelor de cultură : Literatură şi Artă, 
Basarabia, Glasul Naţiunii,Ţara şi Limba 
Româna. şi a cotidienelor Adevărul 
Harghitei şi Cuvântul Nou. 

2.  

Anexa 3/54 

Lista obiectivelor de investiţii cu 
finanţare inztegrală sau parţială de la 
buget pe anul 1998 

C. Alte cheltuieli de investiţii - 14.523.000 
mii lei 

Amendametn propus de  domnul deputat 
Ionescu Gheorghe 

Anexa 3/54 

Lista obiectivelor de investiţii cu 
finanţare inztegrală sau parţială de la 
buget pe anul 1998 

C. Alte cheltuieli de investiţii - 14.523.000 
mii lei din care suma de 3 miliarde lei 
pentru amenjarea şi dotarea studioului 
teritorial TVR Oltenia 

 

Se propune defalcarea sumei totale alocate 
pentru cheltuieli de capital, prin 
nominalizarea, la punctul C. Alte cheltuieli 
de investiţii, a sumei de 3 miliarde lei, 
necesare pentru dotarea şi amenajarea 
Studioului teritorial  TVR Oltenia, pentru 
care există deja imobilul şi spaţiile necesare. 
Utilitatea şi oportunitatea acestor amenajări 
şi dotări este datorată faptului că acest 
studiou teritorial este absolut necesar pentru 
satisfacerea interesului comunităţii locale şi 
reprezintă o prioritate în politica de 
"serviciu public" a Societăţii Române de 
Televiziune   

Notă. Pentru suplimentările propuse, în sumă totală de   0,7 miliarde lei lei  , se propune ca sursă  veniturile provenite din prcesul de privatizare. 

 

  PREŞEDINTE, 
 

                      Gabriel ŢEPELEA 

SECRETAR, 
 

Puiu HAŞOTTI 
 



ANEXA 1 
Comisia pentru cultură, arte,  

mijloace de informare în masă 

 

 

AMENDAMENTE 
  la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Articolul 

(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 

Textul adoptat de Comisie 

Motivare 

0 1 2 3 

1.  

Art. 11 ( 16) 

Suma de 9,3 miliarde de lei, prevăzută în 
bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la 
capitolul  "cultură, religie şi acţiuni privind 
activitatea sportivă şi de tineret ", se va 
utiliza pentru activităţile Fundaţiei Culturale 

Amendament propus de Comisie 

Art.11 (16) 

Suma de 11,3 miliarde de lei, prevăzută în 
bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la 
capitolul  "cultură, religie şi acţiuni privind 
activitatea sportivă şi de tineret ", se va 
utiliza pentru activităţile Fundaţiei Culturale 

Suplimentarea cu 2 miliarde lei are în 
vedere acoperirea cheltuilelilor privind 
participarea României anul viitor, la 
Washington D.C., la cea de-a 33-a ediţie a 
manifestării "TOP EVENT IN U.S.A." 



Române, potrivit prevederilor legii. Române, potrivit prevederilor legii. 

2. Anexa 3/17 

-detalierea pe articole de cheltuieli 

Număr maxim de personal ce se finanţează 
în anul 1998 - 1.029 

Anexa 3/17 

-detalierea pe articole de cheltuieli 

Număr maxim de personal ce se finanţează 
în anul 1998 - 1.064 

 

 

 

Suplimentarea numărului maxim de 
personal ce se finanţează în anul 1998 are în 
vedere menţinerea celor 35 de posturi 
necesare unei bune desfăşurări a activităţii 
Bibliotecii Naţionale. 

3.  

Anexa 3/17, cap. 5901, art. 02 

CHELTUIELI PERSONAL - 19. 949.336 
mii lei. 

Amendament propus de Comisie 

Anexa 3/17, cap. 5901, art. 02 

CHELTUIELI PERSONAL - 20.333.936 
mii lei. 

Suplimentarea cu  383,6 milioane lei  este 
necesară pentru acoperirea cheltuilelilor  
necesare pentru menţinerea a 35 de posturi 
din cadrul Bibliotecii Naţionale, posturi 
necesare având în vedere faptul că 
activitatea acesteia se va dezvolta. 

4.   

Anexa 3/17, cap. 5901, art. 20 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII - 
283.998.279. mii lei. 

Amendament propus de Comisie 

Anexa 3/17, cap. 5901, art. 20 

 CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII 
- 303.998.279. mii lei. 

Suplimentarea cu 20 miliarde lei are în 
vedere acoperirea cheltuielilor necesare 
pentru desfăşurarea proiectelor culturale ale 
celor şase centre culturale din străinătate. 



5.  

Anexa 3/17 Lista  obiectivelor de investiţii 
cu finanţare integrală sau parţială de la 
buget pe anul 1998. 

1." Biblioteca Naţională" 

 

 

Amendament propus de domnul deputat 
Mitică Bălăeţ 

Anexa 3/17 Lista  obiectivelor de investiţii 
cu finanţare integrală sau parţială de la 
buget pe anul 1998. 

1. Biblioteca Naţională*_ 

* Începând cu anul 1998, răspunderea 
acestei investiţii se transferă de la 
Ministerul Culturii la beneficiarul de dotare 
- Biblioteca Naţională. 

 

 

 

 

 

Pentru asigurarea unei mai bune coordonări 
a lucrărilor de investiţii de către beneficiar. 

6.  

Anexa 3/17, Art. 34  

Subvenţii - 206.198.600. mii lei 

Amendament propus de doamna deputat 
Viorica Afrăsinei 

Anexa 3/17, Art. 34  

Suplimentarea cu 2 miliarde lei este 
necesară pentru acoperirea cheltuilelilor 
privind   continuarea lucrărilor de la 
Biblioteca Naţională de Poezie M. 
Eminescu - din cadrul Complexului 



Subvenţii - 208.198.600. mii lei Naţional "Memorialul Mihai Eminescu " - 
Com. Ipoteşti, precum şi pentru începerea 
lucrărilor Muzeului Mihai Eminescu. 

7.  

Anexa 3/ 17, cap. 5001, art. 20 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII- 
283.998.279 mii lei  

Amendament propus de doamna deputat 
Monica Octavia Muscă 

 Anexa 3/ 17, cap. 5001, art. 20 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII - 
285.498.279 mii lei 

Suplimentarea cu 1,5 miliarde lei este 
necesară pentru acoperirea cheltuielilor 
necesare în vederea restaurării  Teatrului din 
Caracal, monument istoric. 

8.   

Anexa 3/49, cap. 5001 

II.CHELTUIELI - TOTAL -3.682.000 mii 
lei 

Amendamnet propus de Comisie 

Anexa 3/49, cap. 5001 

II.CHELTUIELI - TOTAL -4.682.000 mii 
lei 

Suplimentarea cu 1 miliard lei este necesară 
pentru acoperirea cheltuielilor de 
funcţionare a instituţiei. 

9.   

Anexa 3/ 53, cap.5700, art.70 

CHELTUIELI DE CAPITAL - 10.087.500 
mii lei 

Amendament propus de Comisie 

Anexa 3/ 53, cap.5700, art.70 

CHELTUIELI DE CAPITAL - 14.087.500 
mii lei 

 

 

Suplimentarea cu 4 miliarde lei  are în 
vedere  acoperirea cheltuielilor necesare 
achiziţionării de echipamente sonore pentru 
sala de concerte Mihail Jora. 



 

 

 

10.  

Anexa 3/54 cap.5901, art.70 

CHELTUIELI DE CAPITAL - 17.523.000 
mii lei 

din acestea: 

- pentru Direcţia TV România Internaţional 
- 4.360.000 mii l ei 

Amendament propus de Comisie 

Anexa 3/54 cap.5901, art.70 

CHELTUIELI DE CAPITAL - 17.523.000 
mii lei 

 

 

 

Pentru a permite o utilizare mai eficientă şi 
mai flexibilă a resurselor bugetare alocate. 

11.   

Anexa 3/58, cap. 5001 

II. CHELTUIELI-TOTAL - 952.083 mii lei 

 

Anexa 3/58, cap. 5001 

II. CHELTUIELI-TOTAL - 1.218.083 mii 
lei 

Suplimentarea cu 266 milioane lei are în 
vedere  acoperirea cheltuielilor curente, 
absolut necesare îndeplinirii atribuţiilor şi 
competenţelor specifice acestei instituţii. 

12.  

Art. 11 (17)  

Amendament propus de doamna deputat 
Leonida Iorga Lari 

Suplimentarea cu 1,5 miliarde lei are în 
vedere acoperirea cheltuielilor necesare 
pentru editarea şi tipărirea revistelor de 



Suma de 3,1 miliarde lei Departamentului 
Informaţiilor Publice, pentru sprijinirea 
activităţilor românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale acestora. 

Art. 11 (17)  

Suma de 4,6 miliarde lei Departamentului 
Informaţiilor Publice, pentru sprijinirea 
activităţilor românilor de pretutindeni şi a 
organizaţiilor reprezentative ale acestora, 
precum şi pentru editarea şi tipărirea  
revistelor de cultură : Literatură şi Artă, 
Basarabia, Glasul Naţiunii,Ţara şi Limba 
Româna.  

 

 

cultură : Literatură şi Artă, Basarabia, 
Glasul Naţiunii,Ţara şi Limba Română. 

13. Art. 11 (4)   Amendament propus de Comisie 

Art. 11 (4)  alineat nou 

c) Din sumele prevăzute în bugetul 
Consiliului Naţional al Audiovizualului se 
finanţeză şi cheltuielile de participare a 
României la Platforma Europeană a 
Autorităţilor de Reglementare ( E. P. R. A. ) 
în suma de 12.000 mii lei ( 3.000 DM ) 

Pentru a exista baza legală care să permită 
finanţarea acestei acţiuni de la  bugetul de 
stat. 

 

 

 

 

    

 



Notă. Pentru suplimentările propuse, în sumă totală de   32.649.600 mii lei  , se propune ca sursă  veniturile provenite din prcesul de privatizare. 

 

 

 

  PREŞEDINTE,  

 

             Gabriel ŢEPELEA 

SECRETAR, 

 

Puiu HAŞOTTI 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 

 

 

AMENDAMENTE RESPINSE 
  la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998 



 

Nr. 

crt. 

Articolul 

(textul iniţial) 

Amendamentul propus (autorul) 

 

Motivare 

1. Art.11-(17) Amendament propus de domnul deputat 
Mitică Bălăeţ 

Art.11-(17), literă nouă 

b`) cheltuieli pentru sprijinirea activităţii 
culturale a românilor de peste hotare (cărţi, 
reviste etc.) 

Pentru că este redundant; a fost deja cuprins 
în textul proiectului  de lege. 

2.  

Art..11, alin.(4) 

Amendament propus de domnul deputat 
Mitică Bălăeţ 

Art..11, alin.(4) - alineat nou 

a`) restaurarea Coloanei fără sfârşit din 
ansamblul Constantin Brâncuşi de la Târgu-
Jiu, în sumă de 3 miliarde lei. 

 

 

 

 

Acest obiectiv nu figurează în planul de 
restaurare al Ministerului Culturii şi nu are 
stabilit statutul juridic. 



 

3.  Amendament propus de domnul deputat 
Lazăr Lădariu 

-Introducerea pe lista comenzilor de stat a 
Ministerului Culturii a cotidienelor 
Adevărul Harghitei şi Cuvântul Nou. 

Pentru că nu există o bază legală pentru 
subvenţionarea unui cotidian. Comenzile de 
stat se  acordă numai pentru revistele de 
cultură. 

 

 

 

  PREŞEDINTE,  

 

             Gabriel ŢEPELEA 

SECRETAR, 

 

Puiu HAŞOTTI 

 

 


