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A V I Z  C O M U N 

 
asupra  Proiectului  Legii  bugetului  de stat pe anul 2015 

 
 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 2015, transmis cu adresele 

L743/13.12.2014 şi, respectiv, PL-x 572/13.12.2014, şi înregistrat la Comisii cu nr. 

XXXI/460/13.12.2014 la Senat şi, respectiv, 4c-10/219/15.12.2014 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 şedinţele comune ale Comisiilor pentru 

cultură ale Parlamentului, în zilele de 16 şi 17 decembrie 2014, în vederea întocmirii 

avizului comun.  

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

Ministerului Culturii (Anexa 3/27), domnul ministru Ioan VULPESCU, domnul 

Alexandru OPREAN, secretar de stat, doamna Camelia MARCU, director general 

buget finanţe şi domnul Bogdan Ştefan Trîmbaciu, consilier pentru afaceri europene; 

din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului (Anexa 3/11), doamna 

preşedinte Laura Corina GEORGESCU, doamna Florina DOROBANŢU, director 
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economic şi doamna Sanda PĂTRAŞCU, şef de birou la Biroul resurse umane; 

Institutul Cultural Român (Anexa 3/44) a fost reprezentat de domnul preşedinte 

Lilian ZAMFIROIU, de domnul Liviu JICMAN, vicepreşedinte, de domnul Mihaly 

NAGY, vicepreşedinte şi de doamna Mariana DRĂGHICI, director economic; din 

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

Ion GIBOI, director general şi doamna Cristina ŢINTESCU, director financiar; 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 

Stelian TĂNASE, preşedinte – director general, domnul Liviu NICOLESCU, director 

tehnic, domnul Cristian ZGABERCEA, producător general şi doamna Camelia 

PĂTRU, director economic; din partea Ministerului Finanţelor Publice, au luat 

parte la lucrările Comisiilor reunite doamna Ana RADU, director şi doamna Tanţi 

COLCER, consilier.  

 În cursul dezbaterilor au fost audiaţi reprezentanţii ordonatorilor de credit, 

parlamentarii au formulat întrebări şi au votat fiecare anexă în parte. De asemenea, au 

fost dezbătute şi votate amendamentele depuse la cele două Comisii.  

 Proiectul bugetului Societăţii Române de Televiziune (Anexa 3/46) a fost 

avizat favorabil, cu un amendament admis, cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi; proiectul bugetului Consiliului Naţional al Audiovizualului (Anexa 3/11), 

a fost avizat favorabil, cu un amendament admis, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi; proiectul bugetului Agenţiei Naţionale de Presă 

AGERPRES (Anexa 3/43), a fost avizat favorabil în forma prezentată, cu 

unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi; proiectul bugetului Institutului 

Cultural Român (Anexa 3/44), a fost avizat favorabil, cu un amendament admis şi 

un amendament respins, cu  unanimitatea voturilor parlamentarilor prezenţi; proiectul 

bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune (Anexa 3/45) a fost avizat 

favorabil, cu un amendament admis şi un amendament respins, cu unanimitatea 

voturilor parlamentarilor prezenţi. 

 Proiectul bugetului Ministerului Culturii (Anexa 3/27), a fost avizat 

favorabil, cu amendamente admise şi amendamente respinse, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi.  
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  La încheierea dezbaterilor asupra anexelor, membrii Comisiilor pentru cultură 

ale celor două Camere ale Parlamentului au avizat favorabil, cu majoritatea voturilor 

parlamentarilor prezenţi, Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015, cu 

amendamentele admise şi amendamente respinse, care se regăsesc în anexele ce fac 

parte integrată din prezentul aviz comun. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Georgică SEVERIN Gigel Sorinel ŞTIRBU 
 
 
 

SECRETAR, 
 
 

 
 
 

SECRETAR, 

Tudor BARBU Florin – Costin PÂSLARU 
 



Comisia pentru cultură şi media 
 a Senatului 

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

 
ANEXA 1 

 
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 2015 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege 
(anexa/capitolul/subcapitolul/paragraful/Gr

upa/titlul/ 
articol/alineat) 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 
Sursa de finanţare 

Motivaţia  
respingerii 

1. 
 
 
 
, 
 

Anexa 03/11 – Consiliul Naţional al 
Audiovizualului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suplimentarea bugetului Consiliului 
Naţional al Audiovizualului cu suma 
de 50 mii lei. 

- 15 mii lei pentru cheltuieli de 
personal 

- 35 mii lei pentru cheltuieli 
administrative 

 
Autori: Comisiile pentru cultură ale 
celor două Camere ale Parlamentului 

Suplimentarea este necesară 
pentru Cheltuieli de personal, 
suma prevăzută în prezent fiind 
insuficientă.; solicitarea de 
suplimentare este justificată şi 
pentru cheltuieli administrative 
privind sediul instituţiei, 
necesare pentru anul 2015. 
 
Sursa: bugetul Ministerului 
Finanţelor Publice 

 

2. Anexa 3/27- Ministerul Culturii 
 
 

 
 

Suplimentarea  bugetului Ministerului 
Culturii cu suma de 1.000. mii lei 
pentru consolidarea şi reabilitarea  
Casei Celibidache, monument istoric 
din municipiul Roman, judeţul Neamţ 
 
Autori: Comisiile pentru cultură ale 
celor două Camere ale Parlamentului 
 

Anul 2012 a fost declarat de 
UNESCO anul internaţional 
Sergiu Celibidache cu prilejul 
centenarului naşterii marelui 
dirijor în municipiul Roman, în 
casa clasificată ca monument 
istoric sub numele „Casa 
Celibidache”, care se află în 
proprietatea Primăriei 
Municipiului Roman. Odată 
consolidat şi reabilitat, această 
casă memorială poate deveni 
spaţiu de pelerinaj mondial şi 
un important brand turistic şi 
cultural naţional. 
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Municipalitatea a investit deja 
150.000 de euro pentru 
achiziţionarea imobilului, iar 
proiectul este estimat la 
1.100.000 euro.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 

3. Anexa 3/27- Ministerul Culturii Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii cu suma de 2.000 mii lei 
pentru începerea procedurilor de 
reabilitare a clădirii Muzeului de 
istorie, municipiul Botoşani, judeţul 
Botoşani. 
 
Autori: Comisiile pentru cultură ale 
celor două Camere ale Parlamentului 
 

Obiectiv de investiţii cu impact 
social major 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 

 

4. Anexa 03/27 Ministerul Culturii 
Cap. 6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI 
RELIGIE 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii cu suma de 5.000 mii lei 
pentru finanţarea unor acţiuni culturale 
de maximă importanţă şi prestigiu, ce 
urmează să fie organizate în anul 
2015, dintre care menţionăm: 
Festivalul Internaţional George 
Enescu, Festivalul Internaţional de 
teatru de la Sibiu, Festivalul 
Internaţional de film de la Cluj, etc. 
 
 
Autori:  
Gigel-Sorinel Ştirbu, deputat PNL 
Maria-Andreea Paul, deputat PDL 
Mircea Cazan, deputat PNL  
Ioan Tămâian, deputat PNL 
Nicolae Neagu, senator PNL 

Pornind de la premisa potrivit 
căreia cultura este cartea de 
vizită a unei naţiuni, iar fiecare 
leu investit în cultură este o 
investiţie cu efecte benefice pe 
termen lung, considerăm 
absolut necesară o alocare 
bugetară corespunzătoare 
pentru domeniul culturii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 

 

5. Anexa 3/27 Ministerul Culturii Suplimentarea bugetului Ministerului Cetăţile dacice din Munţii  
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Cap. 6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI 
RELIGIE  
 

Culturii cu suma de 9.000 mii lei 
pentru conservarea, reabilitarea şi 
punerea în valoare a monumentului 
istoric Sarmizegetusa Regia - 
Grădiştea de Munte, judeţul 
Hunedoara. 
 
Autori: Comisiile pentru cultură ale 
celor două Camere ale Parlamentului 

Orăştiei intrate în patrimoniul 
UNESCO încă din anul 1999 
nu sunt puse în valoare 
suficient, având nevoie de 
investiţii masive. Acest 
monument de patrimoniu 
naţional şi  mondial a 
beneficiat din partea 
autorităţilor judeţene  de 
asigurarea unui sistem eficient 
de pază a sitului prin care au 
fost stopate actele de 
vandalism. În continuare, se 
impun alocări suplimentare de 
fonduri pentru punerea în 
valoare a acestui monument 
istoric, care să devină o atracţie 
turistică la standarde atinse de 
obiective similare din alte 
state. Statutul de sit UNESCO 
ne obligă la o implicare activă 
ca stat, astfel încât să plasăm 
acest obiectiv pe harta turistică 
a lumii. De realizarea acestui 
proiect depinde şi dezvoltarea 
economică a judeţului 
Hunedoara şi a întregii regiuni. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 
 

6. Anexa 3/27/01 Ministerul Culturii 
Cap. 6701 CULTURĂ, RECREERE ŞI 
RELIGIE 
 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii cu suma de 954 mii lei pentru 
consolidarea şi restaurarea Muzeului 
Naţional de Istorie a României, situat 
în Calea Victoriei, nr. 12, Bucureşti 
 

Muzeul Naţional de Istorie a 
României are în administrare 
circa 700.000 de piese, 
reprezentând cea mai valoroasă 
şi semnificativă parte a 
patrimoniului arheologic, 
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Autori: Gigel - Sorinel Ştirbu - 
deputat PNL 
Comisiile pentru cultură ale celor 
două Camere ale Parlamentului 

numismatic şi istoric al ţării, 
multe dintre ele fiind unicate în 
Europa sau în lume. Începând 
cu toamna anului 2002, 
clădirea în care funcţionează 
Muzeul Naţional de Istorie a 
României, situată în Calea 
Victoriei nr. 12, a fost inclusă 
într-un proiect de consolidarea 
şi restaurare. Cu acel prilej, a 
fost închisă cea mai mare parte 
a expoziţiei permanente (cu 
excepţia celui a Tezaurului 
Istoric şi a Lapidarium-ului), 
au fost desfiinţate depozitele şi 
laboratoarele de restaurare şi 
investigaţii şi au fost scoase 
din uz sistemele de protecţie 
contra incendiilor şi de 
supraveghere, iar patrimoniul a 
fost depozitat, în condiţii 
improprii, în foste săli de 
expoziţie, lipsite de orice 
amenajare necesară unei astfel 
de utilizări. 
Lucrările de consolidare şi 
restaurare trebuiau să se 
finalizeze în 36 de luni. 
Datorită depăşirii de mai multe 
ori a valorii contractului iniţial, 
ca şi a termenului de finalizare, 
la sfârşitul anului 2006, în 
urma unui control al Corpului 
de Control al Primului 
Ministru, Ministerul Culturii a 
decis suspendarea finanţării 
lucrărilor. 
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În prezent, la mai bine de 12 
ani de la începerea lucrărilor de 
consolidare şi restaurare a 
clădirii în care funcţionează 
Muzeul Naţional de Istorie a 
României, starea edificiului 
este mult mai critică decât era 
înainte de începerea acestei 
operaţiuni. Aceasta se 
datorează atât faptului că în 
urma lucrărilor începute şi 
nefinalizate, circa 60% din 
suprafaţa construită a clădirii 
nu mai este proprie pentru nici 
un gen de utilizare specifică 
unui muzeu (săli de expoziţii, 
depozite, laboratoare sau spaţii 
pentru activităţi cu publicul), 
atât datorită degradării 
fundaţiei şi acoperişului, 
precum şi a îmbătrânirii 
instalaţiilor de alimentare cu 
energie, apă, încălzire. În plus, 
siguranţa seismică a clădirii a 
fost agravată de lucrările de 
consolidare care au afectat doar 
o parte a acesteia, în timp ce 
cealaltă parte a rămas 
neconsolidată. 
În ciuda eforturilor constante 
de îmbunătăţire a modalităţilor 
de depozitare a patrimoniului 
întreprinse din 2010 până în 
prezent, prin improvizarea unor 
depozite în orice spaţiu rămas 
disponibil în clădire, de dotare 
cu un mobilier minimal, aceste 
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spaţii nu pot asigura 
standardele minimale de 
conservare şi de securitate a 
colecţiilor. De asemenea, ca 
urmare a dezafectării 
sistemului de protecţie anti-
incendiu, a îmbătrânirii reţelei 
electrice, a presiunii reduse a 
reţelei stradale de alimentare 
cu apă, ca şi a unor amenajări 
efectuate pe străzile adiacente, 
a crescut riscul declanşării unor 
incendii şi a îngreunării 
intervenţiei pompierilor. 
Sigur, riscul cel mai mare 
pentru siguranţa şi integritatea 
publicului, personalului şi a 
uriaşului patrimoniu pe care-l 
administrează Muzeul Naţional 
de Istorie a României îl 
reprezintă incertitudinea 
comportamentului clădirii în 
cazul unui seism major. 
Existenţa acestor riscuri 
importante le-am făcut 
cunoscute conducerilor care s-
au succedat la cârma 
Ministerului Culturii, din 
momentul în care am preluat 
responsabilitatea 
managementului Muzeului 
Naţional de Istorie a României, 
împreună cu propunerea de 
alocare unor sume necesare 
realizării unor expertize, a 
studiului de fezabilitate şi a 
unui concurs internaţional de 
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proiecte pentru reluarea 
lucrărilor de consolidare, 
restaurare a rediului MNIR şi a 
organizării expoziţiei sale 
permanente, precum şi pentru 
amenajarea unor spaţii în 
vederea organizării unor 
depozite unde să fie relocat 
patrimoniul Muzeului Naţional 
de Istorie a României, 
începând cu cel mai fragil şi 
mai expus degradării în cazul 
unor calamităţi naturale sau 
produse de om.  
De asemenea, am propus 
reluare urgentă a lucrărilor de 
consolidare şi restaurare a 
clădirii în care funcţionează 
Muzeului Naţional de Istorie a 
României, care este şi una 
dintre clădirile emblematice ale 
patrimoniului nostru 
arhitectural.  
 În acest sens, pentru 
realizarea expertizelor, 
studiului de fezabilitate şi a 
concursului internaţional de 
proiecte pentru MNIR ar fi 
necesare următoarele sume: 
1.  Reactualizare expertiză 
tehnică şi concept de 
consolidare, conform P 100/3 
din 2008: 63.000 euro (2,5 
Euro / mp). 
2. Studiu de muzeografie: 
33.000 euro (1 Euro / mp) 
3. Concurs internaţional de 
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arhitectură: 120.000 Euro 
TOTAL: 216.000 Euro / 
954.504 RON (la cursul de 
4,419 RON/Euro).   
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 
 

7. Anexa 03/27 Ministerul Culturii 
 
6701/03/12 Consolidarea si restaurarea 
monumentelor istorice 
Propuneri 2015....23.688 mii lei 

Propunem creşterea sumelor alocate 
cu suma de 71.500 mii lei 
 
6701/03/12 Consolidarea si restaurarea 
monumentelor istorice.....95.188 mii 
lei 
 
Autori: Márton Arpád, deputat 
UDMR 
Erdei D.István, deputat UDMR 
Végh Alexandru, senator UDMR 
Georgică Severin, senator PSD  

Restaurarea şi consolidarea 
monumentelor istorice trebuie 
să constituie o prioritate 
naţională nu numai la nivel 
declarativ. 
Menţinerea acestui bun cultural 
este necesară pentru că odată 
pierdută, avuţia construită a 
naţiunii nu mai poate fi 
recuperată. 
De asemenea, precizăm că 
sumele diminuate menţionate 
la sursa de finanţare sunt cele 
corespunzând nivelurilor din 
2014 sau 2013, de când au 
cunoscut o creştere 
inexplicabilă. 
 
Sursa de finanţare: 
diminuarea unor cheltuieli ale 
unor ordonatori de credite cu 
suma totală de 71.500 mii lei, 
după cum urmează : 
 
Anexa 3/30 Agenţia Naţională 
de Integritate – reducerea 
cheltuielilor de capital cu 2500 
mii lei, respectiv a celor cu 
bunuri şi servicii cu 2000 mii 
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lei 
 
5001 70 Cheltuieli de capital... 
2.458 mii lei  
5001 20  Titlul II Bunuri şi 
servicii ... 
8.462 mii lei  
 
Anexa 3/31 Serviciul Român 
de Informaţii reducerea cu 
67.000 mii lei a cheltuielilor de 
capital  
 5000 70 Cheltuieli de capital 
..71480 mii lei 

8. Anexa 03/27 Ministerul Culturii Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii cu suma de 4.500 
mii lei, în vederea finanţării revistelor 
uniunilor de creatori din România, 
membre ale Alianţei Naţionale ale 
Uniunilor de Creatori, precum şi, în 
proporţie de 10% din această sumă, 
pentru finanţarea altor reviste şi 
publicaţii culturale finanţate de la 
bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Culturii.   
 
Autor: 
Varujan Vosganian, senator PNL 
 

Măsura vine în continuarea 
voinţei celor două Camere ale 
Parlamentului, care au votat 
legea cu privire la 
subvenţionarea revistelor de 
cultură reprezentative din 
România, lege care se află în 
curs de promulgare. 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 

 

9. Anexa 03/27/02 Ministerul Culturii Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii cu  suma de 500 mii lei la 
Capitolul 71 Investiţii.   
 
Autori: Alexandru Pereş - senator PD-
L 
Comisiile pentru cultură ale celor 
două Camere ale Parlamentului  

În anul 2018 se împlinesc 100 
de ani de la înfăptuirea Marii 
Uniri a Principatelor Române, 
iar prin realizarea Suma 
solicitată este necesară pentru 
realizarea lucrărilor la 
Monumentul Marii Uniri de la 
1 Decembrie 1918 
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Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 
 

10. Anexa 3/27 Ministerul Culturii  
Consolidarea şi restaurarea monumentelor 
istorice   
Programul Naţional de Restaurare a 
Monumentelor 
Istorice 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii cu suma de 1.014 mii lei 
pentru finanţarea, prin intermediul 
Institutului Naţional al Patrimoniului, 
a obiectivului REABILITARE 
MONUMENT CETATEA RAKOCZI  
ÎN COM. GHIMEŞ-FĂGET, JUD. 
BACĂU 
 
Autori: Ionel Palăr - deputat PNL 
             Márton Arpád - deputat 
UDMR 

 Proiect în derulare, finanţat 
din surse locale 
 
 
 
 
 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 

 

11. Anexa 03/44  - Institutul Cultural Român 
 
 

Se suplimentează bugetul Institutului 
Cultural Român cu suma de 1.000 mii 
lei. 
 
Autori: Comisiile pentru cultură ale 
celor două Camere ale Parlamentului 

Suplimentarea sumei este 
necesară pentru a fi folosită la 
reprezentanţa de la Beijing, 
precum şi pentru concursurile 
de proiecte culturale derulate 
prin reprezentanţele ICR din 
străinătate.   
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 

 

12. Anexa 03/45 - Societatea Română de 
Radiodifuziune 

Se suplimentează bugetul Societăţii 
Române de Radiodifuziune cu suma 
de 800 mii lei  pentru Radio România 
Internaţional 
 
Autori: Comisiile pentru cultură ale 
celor două Camere ale Parlamentului 
 

Se solicită alocarea aceleiaşi 
sume ca şi în anul 2014, pentru 
a menţine funcţional acest 
serviciu public. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 

 

13. Anexa 03/46 - Societatea Română de 
Televiziune 

La capitolul 67.01.20 “Bunuri şi 
Servicii”, articolul 20.01.09 
“Materiale şi servicii cu caracter 

Începând din 2013 Societatea 
Română de Televiziune  
transmite în  Republica 
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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  5.000 mii 
lei, aferentă funcţionării TVR 
Chişinău.  
 
Autori: Comisiile pentru cultură ale 
celor două Camere ale Parlamentului 

Moldova  canalul TVR. Suma 
este necesară pentru 
funcţionarea noului canal. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Finanţelor Publice 

 
 
 

Comisia pentru cultură şi media 
 a Senatului 

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

 
 
 

ANEXA 2  
A M E N D A M E N T E   R E S P I N S E 

la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2015 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege 
(anexa/capitolul/subcapitolul/para

graful/Grupa/titlul/ 
articol/alineat) 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 
Sursa de finanţare 

Motivaţia respingerii 
 

Motivaţia 
respingerii 

1. Anexa 3/27- Ministerul Culturii 

Capitolul 5010/ grupa 51/titlul 
VI 
 
 

Alocarea din  bugetul Ministerului 
Culturii, suma de  2 milioane lei 
Primăriei Municipiului Roman  pentru 
consolidarea şi reabilitarea  Casei 
Celibidache din municipiul Roman, 
judeţul Neamț. 
 
Autor: Udrea Elena Gabriela,   deputat 

Motivaţia amendamentului: 
    Anul 2012 a fost declarat de 
UNESCO anul internaţional Sergiu 
Celibidache cu prilejul centenarului 
naşterii marelui dirijor în municipiul 
Roman, în casa clasificată ca monument 
istoric sub numele  „Casa Celibidache” 
care se află în proprietatea Primăriei 
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neafiliat  
 

Municipiului Roman . Amenajarea 
acestui centru cultural și expozițional 
poate deveni spațiu de pelerinaj 
mondial și un important brand turistic și 
cultural național. Municipalitatea a 
investit deja 150.000 de euro pentru 
achiziționarea imobilului, iar proiectul 
este estimat la 1.100.000 euro.  
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Culturii alocate pentru 
programul „Reabilitarea monumentelor 
istorice şi modernizarea instituţiilor 
publice de cultură din România 
Motivaţia respingerii: Nu se pot face 
alocări de sume din bugetul 
Ministerului Culturii către autorităţile 
locale 
 

2. Ministerul Culturii 
Anexa 3/27/01 

Realocarea sumelor la nivelul bugetului 
Ministerului Culturii. Se alocă suma de 
14.340 mii lei pentru obiectivul 
„Reabilitarea clădirii Muzeului de 
istorie, municipiul Botoşani” judeţul 
Botoşani. 
 
Obiectiv nou - demarare lucrari 
 
Autorii amendamentului: 
Deputat PDL Cristian-Constantin 
ROMAN 
Deputat PNL Costel ŞOPTICĂ 
Deputat PNL Dumitru-Verginel 
GIREADĂ 
Deputat PNL Roxana-Florentina 
ANUŞCA ŢURCANU 
Senator PNL Viorel GRIGORAŞ 
Deputat PP-DD Liliana MINCĂ 

Obiectiv de investii cu impact social 
major 
 
 
 
Sursa de finanţare: diminuarea 
sumelor prevăzute la Anexa 
3/27/5000/59/TITLUL XI ALTE 
CHELTUIELI 
 
 
 
Motivaţia respingerii: Nu se pot face 
alocări de sume din bugetul 
Ministerului Culturii către autorităţile 
locale 
 

 



 16
 
Grupurile Parlamentare ale PDL şi PNL 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

3. Ministerul Culturii 
Anexa nr. 3/27,  
Capitolul 6701 Cultură, recreere şi 
religie – Grupa/Titlu 70-71/Paragraf 
3 
 

Alocarea sumei de 2.400 mii RON 
pentru reabilitarea clădirii viitorului 
Muzeu Municipal Iaşi. 
 
Deputat Tudor Ciuhodaru, grup PP-DD 

 Este necesară reabilitatea clădirii 
viitorului Muzeu Municipal Iaşi care 
este prevăzut să funcţioneze într-o 
clădire monument istoric. 
 
Sursa de finanţare: Prin redistribuire 
în interiorul bugetului ministerului prin 
diminuarea cu 2.400 mii lei bugetului 
de la cap 6701/ grupa 01/cheltuieli 
curente 
 
Motivaţia respingerii: Nu se pot face 
alocări de sume din bugetul 
Ministerului Culturii către autorităţile 
locale 
 

 

4. Anexa 3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01, Ministerul 
 Culturii   

Se propune alocarea sumei de 135 mii 
lei pentru reabilitarea clădirii Uniunii 
Artiştilor Plastici Filiala Sibiu, strada 
Băii, nr. 10, jud. Sibiu 
 
 
Autori: Deputat PNL Mircea Cazan, 
deputat PNL Ioan Tămâian, senator 
PNL Nicolae Neagu 

Motivaţie: suma este necesară pentru 
reabilitarea clădirii UAP Sibiu şi 
repararea instalaţiei de încălzire centrală 
pentru desfăşurarea activităţii   în bune 
condiţii a artiştilor şi oferirea unui 
spaţiu de expunere pentru artiştii 
plastici 
 
Sursa de finanţare: Anexa 3/27/02/cap 
5001/grupa51/art.01, Ministerul Culturii  
 
Motivaţia respingerii: Nu se pot face 
alocări de sume din bugetul 
Ministerului Culturii către autorităţile 
locale 
 

 

5. Anexa 3/27/01 Ministerul Culturii 
6701, Cultură, recreere şi religie 

Se propune alocarea sumei de 66.000 
mii lei pentru conservarea, reabilitarea 

Cetățile dacice din Munții Orăștiei 
intrate în patrimoniul UNESCO încă din 
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și punerea în valoare a monumentului 
istoric Sarmizegetusa Regia- Grădiștea 
de Munte, județul Hunedoara. 
 
Autori: deputat PNL Bogdan Țîmpău, 
deputat PNL Carmen Hărău 

anul 1999 nu sunt puse în valoare 
suficient, având nevoie de investiții 
masive. 
Acest monument de patrimoniu național 
și  mondial a beneficiat din partea 
autorităților județene  de asigurarea 
unui sistem eficient de pazã a sitului 
prin care au fost stopate actele de 
vandalism. 
În continuare se impun alocări 
suplimentare de fonduri pentru punerea 
în valoare a acestui monument istoric, 
care să devină o atracție turistică la 
standarde atinse de obiective similare 
din alte state. 
Statutul de sit UNESCO ne obligă la o 
implicare activă ca stat, astfel încât să 
plasăm acest obiectiv pe harta turistică a 
lumii. 
De realizarea acestui proiect depinde și 
dezvoltarea economică a județului 
Hunedoara și a întregii regiuni. 
 
Sursa de finanţare: Anexa 3/27/01 
Ministerul Culturii 
6701, Cultură, recreere şi religie 
 
Motivaţia respingerii: Necesitatea 
reformulării amendamentului 
 

6. Capitolul 6701, Anexa 70,  
Ministerul Culturii 

Conservarea, reabilitarea şi punerea în 
valoare a monumentului istoric 
Sarmisegetuza Regia- Grădiştea de 
Munte, judeţul Hunedoara - 66 
milioane lei. 
 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
creşterea numărului de turişti, fapt care 
va contribui la dezvoltarea zonei şi 
mărirea încasărilor la bugetul de stat.  
 
Sursa de finanţare:  
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Iniţiatori 
Senator PNL Câmpeanu Mariana 
Senator  PNL Păran Dorin  
Deputat PNL Hărău Eleonora- 
Carmen 
Deputat PNL Ţâmpău  Radu Bogdan 

Bugetul Ministerului Culturii prin 
reanalizarea priorităţilor. 
 
Motivaţia respingerii: Comisiile au 
adoptat un amendament reformulat cu 
acelaşi subiect 
 
 

7. Capitolul 6701 , Anexa 70, 
Ministerul Culturii 

Restaurarea Amfiteatrului şi Forului 
din Situl Arheologic Ulpia Traiana 
Sarmisegetuza, Comuna 
Sarmisegetusa, judeţul Hunedoara- 
22 milioane lei. 
 
Iniţiatori 
Senator PNL Câmpeanu Mariana 
Senator  PNL Păran Dorin  
Deputat PNL Hărău Eleonora- 
Carmen 
Deputat PNL Ţâmpău  Radu Bogdan 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
creşterea numărului de turişti, fapt care 
va contribui la dezvoltarea zonei şi 
mărirea încasărilor la bugetul de stat.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Culturii prin 
reanalizarea priorităţilor. 
 
Motivaţia respingerii: 
 

 

8. Capitolul 6701 , Anexa 70, 
Ministerul Culturii 

Reabilitarea şi modernizarea Casei de 
Cultură Orăştie, judeţul Hunedoara- 
5,3 milioane lei. 
 
 
Iniţiatori 
Senator PNL Câmpeanu Mariana 
Senator  PNL Păran Dorin  
Deputat PNL Hărău Eleonora- 
Carmen 
Deputat PNL Ţâmpău  Radu Bogdan 

Sumele solicitate sunt necesare pentru 
crearea unor condiţii civilizate de acces 
a populaţiei din zonă la manifestările 
culturale-educative care se pot organiza 
în cadrul Casei de Cultură.  
 
Sursa de finanţare:  
Bugetul Ministerului Culturii prin 
reanalizarea priorităţilor. 
 
Motivaţia respingerii: Nu are temei 
legal, casa de cultură nefiind în 
administrarea Ministerului Culturii 
 

 

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

Se propune alocarea sumei de  54.000 
mii lei pentru  continuarea proiectului 
Filarmonicii Cluj Napoca 

Municipiul Cluj Napoca nu deţine în 
prezent nici un spaţiu pretabil 
desfăşurării activităţii Filarmonicii de 
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Ministerului Culturii    

Autor: Senator  PD-L Alin Tişe 
 

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 asigură 
cadru de desfăşurare a concertelor. 
 
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 
 
Motivaţia respingerii: Motivaţia 
respingerii: Nu are temei legal, 
filarmonica nefiind în administrarea 
Ministerului Culturii 
 
 
 
 

10. 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  PD-L Alin Tişe  

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 
Ministerului Culturii  la Anexa  
3/27/02/cap 5001/grupa51/art.01 cu 
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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 
 
Motivaţia respingerii: Nu are temei 
legal, viitorul complex nefiind în 
administrarea Ministerului Culturii 
 

11. 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 Napoca – Capitala europeana a 
Tineretului 2015  
 
 
Autor: Senator  PD-L Alin Tişe 
 

Cluj Napoca a câştigat competiţia 
internaţională pentru  organizarea, in 
anul 2015, a manifestarilor Capitala 
Europeana a Tineretului. În vederea 
pregătirii manifestarilor trebuie alocate 
sume care să permită organizarea 
evenimentelor dedicate acestui an, astfel 
încat municipiul să devina un adevarat 
vector pentru  cultura şi turismul din 
zona şi chiar naţional. 
 
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 finantare: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 
 
Motivaţia respingerii: Cluj-Napoca nu 
este singurul oraş care candidează la 
titlul de Capitală Europeană a 
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Tineretului 
 

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

Se propune alocarea sumei de 4.500 mii 
lei pentru   proiectul  Cluj-Napoca – 
Capitală Culturală Europeană 2021 
 
Autor: Senator  PD-L Alin Tişe 
 

În anul 2021 România va fi gazda uneia 
dintre cele 2 Capitale Culturale 
Europene. 
Cluj Napoca candidează pentru titlul de 
Capitala Culturală Europeană 2021. 
În vederea pregatirii evenimentului şi 
manifestărilor incluse trebuie alocate 
sume care sa permită organizarea 
evenimentelor dedicate acestui an, astfel 
încat municipiul să devjină un adevarat 
vector pentru  cultura şi turismul din 
zona şi să reprezinte România la un 
nivel ridicat. 
 
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 
 
Motivaţia respingerii: Cluj-Napoca nu 
este singurul oraş care candidează la 
titlul de Capitală Culturală Europeană 
 

 

13. Anexa nr. 3/ 27 / 02 
 
 
Ministerul Culturii 

Alocarea sumei de 500 mii lei din 
bugetul Ministerului Culturii pentru 
proiectarea realizării obiectivului de 
investiţii ”Monumentul Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918” Municipiul Alba-
Iulia, judeţul Alba. 

 În anul 2018 se împlinesc 100 de ani de 
la înfăptuirea Marii Uniri a 
Principatelor Române, iar prin 
realizarea „Monumentului Marii Uniri 
de la 1 Decembrie 1918” se doreşte 
marcarea cum se cuvine a acestui 
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Autor: senator Alexandru Pereş 
Grupul Parlamentar al PDL  din 
Senatul României 
 

eveniment. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 

Ministerului Culturii pe anul 2015 
 
Motivaţia respingerii: Amendament 

reformulat de Comisii 
 

14. Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional 

Se propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, anexa 3/27 cu suma de :  
 
Iniţiator: Senator PSD Alexandru 
Cordoş 
  

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru: 
 
 -sustinere activitate Societatea 
Culturala Avram Iancu,  
-valoare 20.000 lei 
 
- reparare Cămin Cultural, sat Aiton, 
comuna Aiton, judeţul Cluj. 
-valoare 20.000 lei 
 
- reparare Cămin Cultural, sat Rediu, 
comuna Aiton, judeţul Cluj. 
-valoare 20.000 lei 
 
 Sursa de finanţare: 
- Fondul de rezervă la dispoziţia 
Guvernului; 
- Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
Motivaţia respingerii: Nu are temei 
legal, instituţiile nefiind în subordinea 
Ministerului Culturii 
 

 

15. Ministerul Culturii  
 
Anexa 3/27 
Cap 6701/ Cultură, recreere şi religie 

Se propune suplimentarea bugetului cu 
suma de 500 mii RON pentru Centrul 
de cultură contemporană – Muzeul 
Poştei Vechi, Municipiul Călăraşi, jud. 

Solicităm această sumă pentru 
restaurare, consolidare şi amenajare 
Centrul de cultură contemporană – 
Muzeul Poştei Vechi. 

 



 23
– Grupa/Titlu 70-71/Paragraf  14 
 

Călăraşi. 
 
Deputat Dragomir Maria,  
Grup PP-DD 

 
Sursa de finanţare: 
Prin redistribuire în interiorul bugetului 
ministerului prin diminuarea cu 500 mii 
ron a bugetului de la cap 6701/ grupa 
01/cheltuieli curente 
 
Motivaţia respingerii: Nu are temei 
legal, instituţia nefiind în subordinea 
Ministerului Culturii 
 

16. Anexa 3/27 Ministerul Culturii 
/Capitol 6701 Cultură, recreere şi 
religie /Subcapitol 03 Servicii 
culturale/Paragraf 12/Titlul XIX Plăţi 
efectuate în anii precedenţi şi 
recuperate în anul curent/Art 01 
Consolidarea şi restaurarea 
monumentelor istorice 

Majorarea cu 1.500 mii lei din buget 
pentru reabilitarea şi amenajarea 
Bisericii Adormirea Maicii Domnului  
(lăcaş de cult monument istoric) din 
comuna Proviţa de Sus, judeţul 
Prahova. 
 
 
Autor: Roberta Anastase, deputat 
PDL 
 
Grupul Parlamentar PDL din 
Camera Deputaţilor 

Biserica face parte din patrimoniul 
arhitectonic din judeţul Prahova, 
aparţinând fostului schit Proviţa. 
Lăcaşul a fost ridicat în anul 1629.Din 
cauza deselor cutremure ce au loc în 
zonă, biserica a fost grav avariată şi de 
atunci se află în proces de reabilitare. 
Totodată, unul din obiectivele 
Ministerului Culturii, asumat prin 
programul de guvernare 2013-2016, 
este finalizarea şi punerea în valoare a 
monumentelor istorice. Din aceste 
considerente, se propune admiterea 
acestui amendament. 
 
Sursa de finanţare: se propune 
diminuarea sumei prevăzute la Capitolul 
5001/Titlul VI Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
 
Motivaţia respingerii: Conform 
rezultatului votului dat de Comisii 
 

 

17. Suma se introduce la Institutul 
Cultural Roman Anexa nr. 3/44/01, 
Capitolul 6500, Subcapitolul 01, 

Alocarea sumei de 10 mii de lei 
Institutului Cultural Roman pentru 
organizarea în Israel a unor concursuri 

Păstrarea identităţii lingvistice, culturale 
şi intensificarea relaţiei cu România. 
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Grupa/Titlu 59, Titlul XI Alte 
cheltuieli 
 
 

de eseuri cu premii pentru scriitorii 
originari din România. 
 
Iniţiator: 
 Deputat Ovidiu Alexandru Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 
 
 

Sursa de finanţare: Bugetul alocat: 
 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinara si pentru Siguranţa 
Alimentelor, Anexa nr. 
3/38/01,Capitolul 5000, Grupa/Titlul 20 
Titlul II Bunuri si servicii, Grupa/Titlu 
51 Titlul VI Transferuri intre unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Autoritatea pentru Administrarea 
Activelor Statului, Anexa nr. 3/53/01, 
Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 
 
Autoritatea Naţională de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal, Anexa nr. 3/50/01  Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
 
Consiliul Economic si Social, Anexa nr. 
3/51/02, Capitolul 5001, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente 
 
Autoritatea Electorală Permanentă, 
Anexa nr. 3/48/01, Capitolul 5000, 
Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
 
Consiliul Naţional de Soluţionare a 
Contestaţiilor, Anexa 3/52/01, Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 
 
Motivaţia respingerii: Conform 
rezultatului votului dat de Comisii  
 

18. Societatea Română de 
Radiodifuziune 

Se suplimentează cu suma de 800 mii 
lei Capitolul 6701/55/01/ Transferuri 

Se solicită alocarea aceleiaşi sume ca în 
anul 2014, pentru a menţine funcţional 
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Anexa 3/45/02a 
 
 
 
 
 
 
 
 

interne/ pentru Funcţionarea Direcţiei   
Radio România Internaţional 
 
 
Autorul amendamentului: 
Deputat Mircea Lubanovici 
Grup Parlamentar PDL din Camera 
Deputaţilor 
 

acest serviciu public.  
 
Sursa de finanţare: prin diminuarea cu 
suma de 800 mii lei a alocărilor 
bugetare prevăzute la Anexa 
3/45/02/6701/20/01/Bunuri şi servicii 
 
Motivaţia respingerii: Amendament 
reformulat de Comisii 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Georgică SEVERIN Gigel - Sorinel ŞTIRBU 
 
 

SECRETAR, 
 
 

 
 

SECRETAR, 

Tudor BARBU Florin - Costin PÂSLARU 
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