
PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură şi media Comisia pentru cultură, arte, mijloace 

de informare în masă

Nr. XXXI/42/25.02.2021 Nr. 4C-12/112/25.02.2021

AVIZ COMUN

asupra Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2021

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 2021, transmis cu adresele L 

35/23.02.2021. şi, respectiv, PL-X 109/24.02.2021, şi înregistrat la Comisii 

XXXI/42/23.02.2021 la Senat şi, respectiv, 4c-12/l 12/24.02.2021 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 ziua de 25 februarie 2021, în vederea întocmirii avizului 

comun.

cu nr.

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

Ministerului Culturii (Anexa 3/27), domnul ministru Bogdan GHEORGHIU, 

doamna Oana Camelia MARCU, secretar general, domnul Bogdan TRJMBACIU, 

director Unitatea de management a proiectului, doamna Violeta CIOBANU, director 

Direcţia economică şi doamna Alexandra Bogdan, consilier ministru; din partea
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Societăţii Române de Radiodifuziune (Anexa
SEVERIN, preşedinte - director general, doamna Elena BORCEA, director economic

____ ____ A _ w

şi domnul Emilian BLINDA, secretar general Departamentul studiourilor teritoriale; 

din partea Societăţii Române de Televiziune (Anexa 3/46), au luat parte la lucrările 

Comisiilor reunite doamna Doina GRADEA, preşedinte - director general şi doamna 

Liliana POTECĂ, director economic; Institutul Cultural Român (Anexa 3/44) a 

fost reprezentat de domnul preşedinte interimar Gheorghe Mirel TALOŞ şi domnul 

KRIZBAI Bela Dan, vicepreşedinte; din partea Agenţiei Naţionale de Presă 

AGERPRES (Anexa 3/43), doamna Claudia - Victoria NICOLAE, director general 

şi doamna Cristina ŢINTESCU, director financiar adjunct iar din partea Consiliului 
Naţional al Audiovizualului (Anexa 3/11), doamna preşedinte Monica 

GUBERNAT; din partea Ministerului Finanţelor Publice, au participat la lucrările 

Comisiilor reunite doamna Tanţi COLCER, consilier şi doamna luliana BĂDICĂ.

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, ce au vizat, în general, majorări de sume, 

acestea fiind în totalitate respinse.
Proiectul de buget al Ministerului Culturii, Anexa 3/27, a fost avizat 

favorabil, cu majoritate de voturi, cu 8 amendamente respinse (12 voturi pentru, 1 

voturi împotrivă, 0 abţineri)', proiectul de buget al Societăţii Române de 

Radiodifuziune (Anexa 3/45) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi, în 

forma prezentată (12 voturi pentru, 1 voturi împotrivă, 0 abţineri)', proiectul de buget 

al Societăţii Române de Televiziune, (Anexa 3/46) a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi, în forma prezentată (13 voturi pentru, 1 voturi împotrivă, 0 

abţineri). Anexa 3/44, reprezentând proiectul de buget al Institutului Cultural 

Român, a fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi, în forma prezentată (13 

voturi pentru, 6 voturi împotrivă, 0 abţineri). Anexa 3/43, reprezentând proiectul de 

buget al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, a fost avizată favorabil, cu 

majoritate de voturi, în forma prezentată (13 voturi pentru, 1 voturi împotrivă, 0 

abţineri). Anexa 3/11, reprezentând proiectul de buget al Consiliului Naţional al

domnul Georgică3/45),
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Audiovizualului, a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi, fără amendamente 

(13 voturi pentru, 1 voturi împotrivă, 0 abţineri);

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 2021, cu 

amendamentele respinse cuprinse în anexa ce face parte integrată din prezentul aviz 

comun.

PREŞEDINTE,a
Iulian BULAIBADE I^Hraceard

SECRETAR,

Sorin L.
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ANEXA

Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a 
___________________Camerei Deputaţilor___________________

Comisia pentru cultură şi media 
a Senatului

Anexa
AMENDAMENTE RESPINSE 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2021
Motivaţia 
respingerii 

(numai pentru 
comisii)

Motivaţia
amendamentului / Sursa 

de finanţare

Articolul din lege / anexa / capitol / 
subcapitol / paragraf / grupa / titlul 

/ articol / alineat

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică)

Nr.
crt.

Se propune alocarea sumei de 10 mii lei 
restaurarea/întreţinerea 
Monumental „Calea

Aflate în aer liber, operele 
din piatră realizate de marele 
sculptor Constantin Brâncuşi 
sunt în permanenţă expuse 
intemperiilor vremii şi, de, 

restaurarea

Rezultatul
votului

Anexa 3/27 - Ministerul Culturii 
Capitol 6701/Grupa 51/TITLU VI 
TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI 
ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.
pentru
„Ansamblului
Eroilor”

aceea,
conservarea lor necesită o

Şl
Autor:

deosebită.atenţie
Specialiştii în operele lui 
Constantin Brâncuşi au 
avertizat public necesitatea 
intervenţiei la mai multe 
piese din piatră, prin care se 
infiltrează apa, ducând astfel

Deputat Mihai Weber (PSD) 

Deputat Cîaudiu Manta (PSD) 

Senator lonel-Cristinel Rujan (PSD) 

Grup Parlamentar PSD

la deteriorarea
monumentelor artistice 
deosebite. Institutul Naţional 
al Patrimoniului este cel care
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se ocupă de întocmirea 
proiectului de restaurare,
însă sumele necesare pentru 
realizarea procedurilor 
specifice se ridică la valori 
pe care autoritatea locală nu 
şi le poate permite. De 
aceea, este nevoie ca de la 
Bugetul Statului să fie 
alocate sumele necesare
restaurării şi conservării 
operelor brâncuşiene, a căror 
valoare este inestimabilă.

Sursa de finanţare: prin 
redistribuirea sumelor 
aferente Capitolului
6701/Grupa 5Î/TITLU VI

Anexa 3/27 - Bugetul Ministerului 
Culturii, Subprogram V: Reabilitarea 
monumentelor 
modernizarea instituţiilor publice de 
cultura din Romania.

Se suplimentează bugetul pentru 
reabilitarea monumentelor istorice cu 
suma de 30.000 mii lei pentru proiectul - 
Reabilitare clădire Primărie - Monument 
istoric de categoria A

Având în vedere starea 
avansată de degradare, 
reabilitarea monumentului 
istoric unde îşi desfăşoară 
activitatea primăria mun. 
Râmnicu

Rezultatul
votului

2.

istorice SI

Sărat este
stringentă.Autori

Ciolacu lon-Marcel, deputat PSD 
Cristea Andi-Lucian, deputat PSD 
Lungu Romeo-Daniel, deputat PSD 
Ţepeluş Laurenţiu-Cristinel, deputat PSD 
Lucian Romaşcanu, senator PSD 
Liliana Sbîmea, senator PSD 
Grup Parlamentar PSD______________

Sursă de finanţare:

Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP acţiuni
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generale, 50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01

Se propune alocarea sumei de 2.000 mii 
lei pentru restaurarea cetăţii Ineu din 
judeţul Arad.
Autor:
Mihai-Viorel Fifor. deputat PSD 
Adrian Aida. deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

Rezultatul
votului

Anexa 3/27 Ministerul Culturii, 
Programul Naţional de Restaurare a 
Monumentelor Istorice

3.
-Redarea unui obiectiv 
istoric de însemnătate 
circuitului touristic

Sursă de finanţare:

Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP 
generale,
3/65/01, Capitol 50.01

acţiuni 
50.01, Anexa

Se propune alocarea sumei de 25.000 mii 
lei pentru restaurarea Cetăţii Şoimoş din 
Oraşul Lipova judeţul Arad.
Autor:
Mihai-Viorel Fifor. deputat PSD 
Adrian Aida. deputat PSD
Grup Parlamentar PSD

-Redarea unui obiectiv 
istoric de însemnătate 
circuitului turistic 
Sursă de finanţare:

Rezultatul
votului

Anexa 3/27 Ministerul Culturii, 
Programul Naţional de Restaurare a 
Monumentelor Istorice

4.

Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP 
generale,
3/65/01, Capitol 50.01

acţiuni 
50.01, Anexa

Redarea unui obiectiv istoric 
de însemnătate circuitului 
turistic
Sursă de finanţare:
Realocare din Fondul de 
rezervă al Guvernului, 
Bugetul MFP

Se propune alocarea sumei de 25.000 mii 
lei pentru restaurarea Cetăţii Şiria din 
judeţul Arad.
Autor:
Mihai-Viorel Fifor. deputat PSD 
Adrian Aida . deputat PSD
Grup Parlamentar PSD_____________

Rezultatul
votului

Anexa 3/27 Ministerul Culturii, 
Programul Naţional de Restaurare a 
Monumentelor Istorice

5.

acţiuni
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generale, 50.01, Anexa 
3/65/01, Capitol 50.01

Se alocă suma de 1.000 mii lei pentru 
realizarea/actualizarea documentaţiilor 
tehnice necesare pentru construirea unui 
sediu pentru Opera Naţională Română

Motivaţia 
amendamentului:
Capitala culturală 
României este deficitară încă

Rezultatul
votului

Ministerul Culturii 
Anexa 3/27

6.

a

în ceea ce priveşte spaţiile în 
care instituţiile de cultură 
funcţionează. Un astfel de 
exemplu 
Naţională Română Iaşi. In 
ciuda

Iaşi

Autor:
Senator Măricel POPA 
Grup parlamentar PSD

Operaeste

performanţelor 
recunoscute la nivel 
naţional, Opera ieşeană nu 
are încă un sediu propriu şi 
împarte acelaşi spaţiu cu 
Teatrul Naţional Iaşi. 
Ambele instituţii sunt astfel 
obligate să renunţe la o parte 
din activitate. Construirea
unui sediu nou pentru Opera 
ieşeană ar conduce la 
dublarea numărului de 
spectacole oferite publicului 
de către Opera naţională şi 
Teatrul Naţional.
Sursa de fînanţare: 
diminuarea fondului de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului (Anexa 2 capitol 
5001 grupa 50 Titlul V, art 
01) cu suma de 1.000 mii lei
Motivaţia
amendamentului:

Rezultatul
votului

Se alocă suma de 10.000 mii lei pentru 
reabilitarea/modemizarea Filarmonicii

Ministerul Culturii - Anexa 3/277.
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Capitala 
României este deficitară încă 
în ceea ce priveşte spaţiile în 
care instituţiile de cultură 
funcţionează. Un astfel de 
exemplu este Filarmonica 
ieşeană. Valoarea estimată a 
investiţiei este de 12 
milioane de euro, termen de 
realizare 19 luni. Prin 
proiect, sala mică de 
concerte va fi reconfîgurată, 
iar structura scenei va fi 
refăcută complet. Se vor 
face amenajările necesare 
pentru accesul persoanelor 
cu dizabilităţi, inclusiv prin 
montarea unui lift şi a unei 
platforme locale de ridicare, 
se va reconfigura scena din 
sala mare, vor fi realizate 
gradene metalice pentru 
îmbunătăţirea 
acustic şi vizual. Totodată, 
va fi amenajată o platformă 
de ridicare a pianelor. 
Proiectul vizează şi corpul 
3A, dinspre strada Stroescu. 
In cazul acestuia va fi 
păstrată faţada dinspre 
stradă, pentru valoarea sa 
arhitecturală, iar structura de 
rezistenţă va fi înlocuită cu 
una pe cadre metalice. Vor fi

culturalăIaşi a

Autor:
Senator Măricel POPA 
Grup parlamentar PSD

nivelului
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înlocuite complet instalaţiile 
termice, electrice, de apă şi 
canalizare.
Sursa de finanţare: 
diminuarea fondului de 
rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului (Anexa 2 capitol 
5001 grupa 50 Titlul V, art 
01) cu suma de 10.000 mii
lei
Construire cămin cultural în 
Corn Berceni, jud. Ilfov.

Rezultatul
votului

Majorarea cu suma aferentă realizării 
obiectivului -Construire cămin cultural în 
Corn Berceni, jud. Ilfov.

Anexa 3/27 Ministerul Culturii / 
Capitol 5001 Cheltuieli Buget de Stat 
/ Titlul VI Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice/ Alin 31 
Transferuri din bugetul de stat către 
bugetele locale pentru finanţarea 
investiţiilor în cadrul programelor 
de interes naţional

8.

finanţare: 
veniturilor 

bugetare prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma 
reorganizării ANAF, precum 
şi sume din Fondul de 
rezervă
dispoziţia Guvernului

deSursa
majorarea

Autor:
MIHAI Alfred-Laurenţiu-Antonio 
Senator
GHIŢÂ Daniel-Florin Deputat 

grupul Parlamentar PSD_______
bugetară la

.Ac-
luliaitBBADE

SEC^TAR, 

Sorin I AYRIC
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