Parlamentul României

Comisia pentru buget,
finanţe şi bănci
Bucureşti,
Nr. 4c-2/834

Comisia pentru cultură,
arte, mijloace de informare
în masă
Bucureşti,
2.04.2019
Nr. 4c-12/216
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PLx.638/2018

BIROUL PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR

Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra proiectului de Lege pentru
aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea
Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative, trimis cu adresa nr. PLx.638/2018, Camera
Deputaţilor fiind Cameră decizională.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de Lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Sorin LAZĂR

Gigel - Sorinel ȘTIRBU
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finanţe şi bănci
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Comisia pentru cultură,
arte, mijloace de informare
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Bucureşti,
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Nr. 4c-12/216

2.04.2019

PLx.638/2018

RAPORT COMUN
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de investiții în domeniul
culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

În conformitate cu prevederile art. 95 și 115 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru
buget, finanțe și bănci şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgență, cu proiectul de Lege
pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea
Programului de investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și
completarea unor acte normative.
Conform prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi
completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege
în ședința din 14 martie 2018.
La examinarea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al
Comisiei pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, avizul
favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului şi avizul
favorabil al Consiliului Legislativ.
Proiectul de lege supus examinării are ca obiect de reglementare
aprobarea Programului de investiţii în domeniul culturii, în scopul asigurării în regim
de urgenţă a fondurilor necesare protejării monumentelor istorice, proprietate publică
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a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, care se află într-o avansată stare de
degradare şi pentru care există riscul semnificativ de a dispărea în timp scurt.
În conformitate cu prevederile art. 61 şi 63 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru
buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în
masă şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate.
Membrii Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă au
examinat proiectul de lege în şedinţa din 26 martie 2019, iar cei ai Comisiei pentru
buget, finanţe şi bănci în ziua de 2 aprilie 2019.
La lucrările Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă
din totalul de numărul total de 15 membri au participat la şedinţă 14 deputaţi, iar la
cele ale Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi
din totalul de 25 de membri.
La dezbaterile celor două Comisii au participat, în calitate de invitaţi,
reprezentanți ai Ministerului Culturii și Identității Naționale.
În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații
celor două Comisii, au hotărât cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei
Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de Lege pentru aprobarea
Ordonanței de urgență a Guvernului nr.76/2018 privind aprobarea Programului de
investiții în domeniul culturii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte
normative cu amendamentele admise prezentate în Anexă.
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare.

PREŞEDINTE,

PREŞEDINTE,

Sorin LAZĂR

Gigel - Sorinel ȘTIRBU

SECRETAR,

SECRETAR,

Marilen – Gabriel PIRTEA

Beatrice TUDOR

Şef serviciu
Giorgiana Ene
Consilier parlamentar
Vasilica Popa

Consilier parlamentar
Dan Kalber
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Anexă
AMENDAMENTE ADMISE
În urma examinării, Comisiile propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente:
Nr.
crt.
1.

Text ordonanță
Titlul legii:

2.

3.

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)
Nemodificat

Text Senat

Titlul ordonanţei:
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
privind aprobarea Programului
de investiţii în domeniul culturii,
precum şi pentru modificarea şi

LEGE
pentru aprobarea Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.76/2018
privind aprobarea Programului
de investiţii în domeniul culturii,
precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative
Articol unic.- Se
aprobă Nemodificat
Ordonanța
de
urgență
a
Guvernului nr.76 din 19 iulie 2018
privind aprobarea Programului de
investiţii în domeniul culturii,
precum şi pentru modificarea şi
completarea unor acte normative,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr.631 din 19
iulie 2018, cu următoarele
modificări și completări:
Nemodificat
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Motivare

Nr.
crt.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

Motivare

completarea unor acte normative
4.

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul
de investiţii în domeniul culturii,
cu executare multianuală, denumit
în continuare Program.
(2) Programul are ca scop general
finanţarea următoarelor categorii
de cheltuieli de investiţii:
a) achiziţia de imobile monumente
istorice şi de bunuri culturale
mobile clasate, prin exercitarea
dreptului de preemţiune al statului,
în condiţiile legii;

1.
La articolul 1 alineatul (2), Se elimină
litera a) se modifică și va avea
următorul cuprins:
Autor: Comisia pentru cultură

Această dispoziție nu corespunde scopului
actului normativ. Programul de investiții este
gestionat la nivel central. Totodată,
autoritățile administrației publice locale, în
măsura în care au fonduri prevăzute în buget
și în condițiile în care MCIN nu-și exercită
dreptul de preempțiune, au posibilitatea să-și
exercite dreptul de preempțiune în condițiile
art. 4 alin. (8) din Legea 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, cu
modificările și completările ulterioare

„a)
achiziția
de
imobile,
monumente istorice și de bunuri
culturale mobile clasate, prin
exercitarea dreptului de preemțiune
al statului, prin autoritățile
administrației publice centrale și
locale, în condițiile legii;”

.

b) construirea de obiective
culturale, reprezentând construcţii
cu destinaţie culturală sau în care
se desfăşoară activităţi în domeniul
cultural, de informare şi de
educaţie permanentă, se oferă
servicii culturale de utilitate
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Nr.
crt.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

publică, cu rol în asigurarea
coeziunii sociale şi a accesului la
informaţie;
c) realizarea de lucrări de
intervenţie,
reabilitare
şi/sau
modernizare,
consolidare,
restaurare şi punere în valoare a
monumentelor istorice, definite la
art. 3 lit. a) din Legea
nr. 422/2001 privind
protejarea
monumentelor istorice, republicată,
cu modificările şi completările
ulterioare, înscrise în Lista
monumentelor istorice, actualizată,
cu
respectarea
prevederilor
respectivei legi;
d) realizarea de lucrări de
intervenţie,
reabilitare
şi/sau
modernizare,
consolidare,
restaurare şi punere în valoare a
obiectivelor culturale, cum ar fi
biblioteci, muzee, centre culturale,
instituţii de spectacole sau concerte
şi alte obiective cu destinaţie
culturală.
(3) Se aprobă în bugetul
Ministerului Culturii şi Identităţii
Naţionale, pentru implementarea
Programului, alocarea de credite de
angajament pentru perioada 20192026 în cuantum de 4,5 miliarde
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Motivare

Nr.
crt.

5.

6.

7.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

lei, în baza cărora se pot încheia
contracte de finanţare multianuale.
Alocările
anuale
destinate
Programului se stabilesc în limita
sumelor aprobate în bugetul
Ministerului Culturii şi Identităţii
Naţionale.
Art. 2. - Ministerul Culturii şi
Identităţii
Naţionale
asigură
coordonarea,
finanţare
şi
monitorizarea Programului, în
conformitate cu prevederile legale.
Art. 3. - Finanţarea Programului se
asigură din următoarele surse:
a) sume de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Culturii şi
Identităţii Naţionale;
b) alte surse legal constituite.

Motivare

Nemodificat

Nemodificat

2.
La articolul 4 alineatul (1), Se elimină
litera b) se modifică și va avea
următorul cuprins:
Autor: Comisia pentru cultură
Art. 4. - (1) Beneficiarii
Programului sunt:
a)
autorităţile
administraţiei
publice
centrale,
inclusiv
Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale, precum şi instituţiile
aflate în subordinea acestora,
indiferent de sistemul de finanţare;
b)
autorităţile
administraţiei „b)
autoritățile
publice
publice locale.
județene/locale,
precum
și
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Prevederea nu corespunde scopului
actului
normativ.
Instituțiile
subordonate autorităților publice
locale sunt finanțate de către acestea
și vor fi reprezentate de autoritățile
tutelare.

Nr.
crt.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

instituțiile aflate în subordinea
acestora, indiferent de sistemul de
finanțare;”
3.
La articolul 4 alineatul Se elimină
(1), după litera b) se introduce o
nouă literă, lit. c), cu următorul Autor: Comisia pentru cultură
cuprins:
„c) cultele, exclusiv pentru
categoriile de cheltuieli de
investiții de la art.1 alin.(2) lit. c)
atunci
când
categoriile
de
investiții
se
referă
la
monumente din grupa A.”

(2)
Obiectivele/Proiectele
de
investiţii prevăzute la art. 1 alin.
(2) lit. b)-d) se realizează pe
terenuri şi/sau construcţii, după
caz, aflate fie în proprietatea
publică sau privată a statului şi în
administrarea
autorităţilor
şi
instituţiilor prevăzute la alin. (1)
lit. a), fie în proprietatea publică
sau
privată
a
unităţilor
administrativ-teritoriale
şi
în
administrarea
consiliilor

4.
La articolul 4, alineatul (2) Se elimină
se modifică și va avea următorul
Autor: Comisia pentru cultură
cuprins:
„(2) Obiectivele/proiectele
de
investiţii prevăzute la art.1 alin.(2)
lit .b) - d) se realizează pe terenuri
şi/sau construcţii aflate, după caz:
a) în proprietatea publică sau
privată a unităţilor administrativteritoriale;
b)
în
proprietatea
cultelor
religioase
închiriate
sau
administrate de către autorităţile
administraţiei publice centrale sau
locale pe un termen de cel puţin 20
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Motivare

Pentru finanțarea cultelor există
mecanisme distincte de finanțare.
Cu titlu de exemplu: PNR, gestionat
de către INP, finanțarea prevăzută în
Legea 422/2001 privind protejarea
monumentelor
istorice,
cu
modificările
și
completările
ulterioare, precum și finanțarea
prevăzută de Ordonanța nr. 82/2001
privind stabilirea unor forme de
sprijin financiar pentru unităţile de
cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România.
Prevederea nu se justifică având în
vedere considerentele menționate
anterior. Pentru sustenabilitatea și
siguranța Programului, mecanismul
propus nu poate fi luat în calcul. In
plus, obiectivele de investiții pe
terenuri proprietate privată nu
respectă legislația investițiilor și
finanțelor publice.

Nr.
crt.

8.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

judeţene/locale ale acestora, cu de ani de la data depunerii cererii
respectarea prevederilor legale în de finanţare;
c) în proprietate privată închiriate
vigoare.
sau
administrate
de
către
autorităţile administraţiei publice
centrale sau locale pe un termen de
cel puţin 20 de ani de la data
depunerii cererii de finanţare.”
5.
La articolul 5, partea
introductivă și literele a), e) şi f)
se modifică și vor avea
următorul cuprins:
Art. 5. - Nu sunt considerate „Art.5.- Nu sunt considerate
pentru
finanţare
eligibile
pentru
finanţarea eligibile
categoriilor de cheltuieli de categoriile de cheltuieli de
investiţii prevăzute la art. 1 alin. investiţii prevăzute la art.1 alin.(2)
(2) lit. b) şi d) aferente lit.b) şi d) aferente următoarelor:
următoarelor:
monumente istorice sau
a)
monumente istorice sau a)
obiectivele culturale aflate în obiective culturale aflate în
proprietatea persoanelor fizice sau proprietatea persoanelor fizice sau
juridice de drept privat, cu excepţia
juridice de drept privat;
situaţiei prevăzute la art.4 alin.(2)
lit.c);
b) monumente istorice sau
obiectivele culturale neînscrise în
cartea funciară sau pentru care
solicitanţii nu pot proba dreptul de
proprietate sau de administrare;
c)
monumente istorice sau
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Motivare

1. La articolul 5, partea
introductivă se modifică şi va
avea următorul cuprins:
„Art. 5. - Nu sunt considerate
eligibile
pentru
finanțarea
categoriilor de cheltuieli de
investiții prevăzute la art. 1 alin.
(2) lit. b) – d) aferente
următoarelor:”
a) se elimină
Autor: Comisia pentru cultură

Nemodificat

Nemodificat

Prevederea nu se justifică din
considerentele
referitoare
la
finanțarea cultelor.

Nr.
crt.

Text ordonanță
obiectivele culturale aflate sub
sechestru asigurător, ipotecate,
aflate în litigiu privitor la dreptul
de proprietate;
d) imobilele monumente istorice,
bunuri culturale mobile clasate sau
alte obiective care au beneficiat de
alte finanţări nerambursabile ale
acţiunilor,
serviciilor
şi/sau
lucrărilor aferente monumentelor
istorice şi obiectivelor culturale,
care au beneficiat de alte finanţări
rambursabile/nerambursabile ale
acţiunilor,
serviciilor
şi/sau
lucrărilor aferente monumentelor
istorice şi obiectivelor culturale,
indiferent de sursa de finanţare, în
vederea evitării dublei finanţări;
e) monumentele istorice înscrise în
Lista
monumentelor
istorice,
actualizată, aflate în proprietatea
cultelor religioase recunoscute de
lege;
f) imobile cu acelaşi regim de
proprietate ca cele prevăzute la lit.
e), care fac parte din categoriile de
monumente istorice ansamblu sau
sit;

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

Nemodificat

e) monumente istorice înscrise în
Lista
monumentelor
istorice,
actualizată, aflate în proprietatea
cultelor religioase recunoscute de
lege, cu excepţia situaţiei prevăzute
la art.4 alin.(2) lit.c);
f) imobile cu acelaşi regim de
proprietate ca cele prevăzute la
lit.e), care fac parte din categoriile
de monumente istorice ansamblu
sau sit, cu excepţia situaţiei
prevăzute la art.4 alin.(2) lit.c).”

g) obiective culturale incluse în

e) se elimină
Autor: Comisia pentru cultură

f) se elimină
Autor: Comisia pentru cultură

Nemodificat
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Motivare

Nr.
crt.

9.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

Programul naţional de dezvoltare
locală, prevăzute la art. 7 alin. (1)
lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului
nr. 28/2013 pentru
aprobarea Programului naţional de
dezvoltare locală, aprobată prin
Legea nr. 89/2015, cu modificările
şi completările ulterioare;
h) monumente istorice incluse în
Programul naţional de restaurare a
monumentelor istorice, prevăzut în
Hotărârea
Guvernului
nr. 593/2011 privind organizarea şi
funcţionarea Institutului Naţional
al Patrimoniului, cu modificările şi
completările ulterioare;
i) obiectivele de investiţii incluse
în
Programul
naţional
de
construcţii de interes public sau
social, derulat în baza Ordonanţei
Guvernului
nr. 25/2001 privind
înfiinţarea Companiei Naţionale de
Investiţii „C.N.I.” - S.A., aprobată
cu
modificări
prin
Legea
nr. 117/2002, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 6. - (1) Sumele alocate prin
bugetul Ministerului Culturii şi
Identităţii
Naţionale
pentru
realizarea Programului reprezintă
98% din valoarea totală a

Nemodificat

Nemodificat

Nemodificat
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Motivare

Nr.
crt.

10.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

investiţiei, fără valoarea terenului.
(2) Cota de 2% din valoarea totală
a investiţiei este suportată de către
beneficiar din surse financiare
proprii, cu excepţia bunurilor
achiziţionate sau a obiectivelor
realizate şi finanţate de către
Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale
ca
beneficiar
al
Programului.
(3) Modalitatea de finanţare care
prevede analizarea, selectarea,
implementarea,
verificarea
şi
monitorizarea derulării proiectelor,
categoriile de lucrări şi cheltuielile
care se finanţează în cadrul fiecărui
domeniu specific, precum şi
condiţiile de eligibilitate şi
criteriile
de
prioritate
ale
obiectivelor/proiectelor prevăzute
la art. 1 alin. (2) se stabilesc prin
ordin al ministrului culturii şi
identităţii
naţionale,
aferent
fiecărei
categorii
de
obiective/proiecte, care se publică
în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Art. 7. - (1) Pentru includerea în
Program, beneficiarii transmit
Ministerului Culturii şi Identităţii
Naţionale propunerile de finanţare,

Nemodificat
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Motivare

Nr.
crt.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

Motivare

însoţite de nota conceptuală şi tema
de proiectare, întocmite conform
prevederilor legale, sau o notă de
fundamentare care să conţină
descrierea bunului de patrimoniu
care urmează a fi achiziţionat prin
Program, datele de identificare ale
proprietarului actual, precum şi
valoarea estimată de achiziţie a
acestuia, în baza dreptului de
preemţiune prevăzut de lege.
6.
La articolul 7, alineatul (2) Se elimină
se modifică și va avea următorul
cuprins:
Autor: Comisia pentru cultură
(2) Pentru anul 2018, solicitanţii „(2) Pentru anul 2018, solicitanții
transmit documentele prevăzute la transmit documentele prevăzute la
alin. (1) până la data de 1 alin. (1) până la data de 1
noiembrie 2018.
decembrie 2018.”
(3) Pentru perioada 2019-2026,
Nemodificat
sesiunea
de
depunere
a
propunerilor de finanţare se
stabileşte prin ordin al ministrului
culturii şi identităţii naţionale.
2. La articolul 7, alineatele (4) şi Reformularea vizează clarificarea
(5) se modifică şi vor avea prevederii si corectarea unei erori de
trimitere.
următorul cuprins:
(4) Ministerul Culturii și Identității
(4) Ministerul Culturii şi Identităţii
Naționale
centralizează
și
Naţionale
centralizează
şi
evaluează
eligibilitatea
evaluează
eligibilitatea
propunerilor de obiective/proiecte
propunerilor de obiective/proiecte
de investiții prevăzute la art. 1 alin.
de investiţii prevăzute la art. 1 alin.
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Nr.
crt.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)
(2) pe care le transmite Comisiei
pentru investiții în domeniul
culturii, cu avizul Comisiei
Naţionale
a
Monumentelor
Istorice, pentru categoriile de
investiții prevăzute la art. 1 alin.
(2) lit. c).

Text Senat

(2) lit. a)-c) pe care le transmite
Comisiei pentru investiţii în
domeniul culturii, cu avizul
Comisiei
Naţionale
a
Monumentelor
Istorice,
în
condiţiile legii.

Motivare

Autor: Comisia pentru cultură
(5)
Pentru
stabilirea
listei Reformularea vizează eliminarea
obiectivelor/proiectelor prioritare limitării categoriilor de specialiști
de investiţii se constituie Comisia care vor fi incluși in Comisie, date
pentru investiţii în domeniul fiind axele de finanțare prin
culturii, denumită în continuare Programul de investiții.
Comisia, a cărei componenţă este
formată din 9 specialişti în
domeniul culturii.”

(5)
Pentru
stabilirea
listei
obiectivelor/proiectelor prioritare
de investiţii se constituie Comisia
pentru investiţii în domeniul
culturii, denumită în continuare
Comisia, a cărei componenţă este
formată din 9 specialişti şi experţi
atestaţi în domeniul protejării
monumentelor istorice.

Autor: Comisia pentru cultură
Nemodificat

(6) Membrii Comisiei sunt numiţi
prin decizie a prim-ministrului, la
propunerea ministrului culturii şi
identităţii naţionale.
(7) Secretariatul Comisiei este
asigurat de Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale.
11.

Nemodificat
7.
La articolul 7, după Se elimină
alineatul (7) se introduce un nou
alineat, alin. (8), cu următorul Autor: Comisia pentru cultură
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Propunerea de introducere a alin. (8)
nu este justificată. Aceste prevederi
sunt de natura normelor sau

Nr.
crt.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

documentelor subsecvente (normele
au fost deja elaborate si sunt in
procedura de dezbatere publică). Nu
se justifică includerea acestor detalii
în lege.
Mai mult decât atât,
dispoziția de la lit. f) se referă doar la
categoria de investiții asupra
monumentelor istorice.

cuprins:
„(8) La stabilirea propunerilor de
obiective/proiecte de investiții
prevăzute la art.1 alin.(2), lit. a) c)
și
la
stabilirea
listei
obiectivelor/proiectelor prioritare
de investiții prevăzute la alin.(5) se
vor utiliza următoarele criterii:
a) starea de degradare;
b)
valori
particulare
și
excepționale;
c) statutul juridic de protecție;
d) compatibilitatea funcțională;
e) sustenabilitatea intervenției;
f) priorități ale Comisiei Naționale
a Monumentelor Istorice.”
12.

Art. 8. - (1) Comisia are
următoarele atribuţii principale:
a) stabileşte, pe baza propunerilor
centralizate
şi
evaluate
de
Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale,
lista
obiectivelor/proiectelor prioritare
de investiţii care se vor finanţa din
Program, în baza criteriilor de
prioritate stabilite prin ordin al
ministrului culturii şi identităţii
naţionale;
b) înaintează Guvernului lista
obiectivelor/proiectelor prioritare
de investiţii propuse spre finanţare.

Nemodificat

15

Motivare

Nr.
crt.

13.

14.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

(2) Lista obiectivelor/proiectelor
prioritare de investiţii care se
finanţează potrivit art. 1 alin. (2) se
aprobă
de
Guvern
prin
memorandum.
(3) Regulamentul de organizare şi
funcţionare a Comisiei se stabileşte
prin ordin al ministrului culturii şi
identităţii naţionale.
Art. 9. - (1) Pentru obiectivele de
investiţii prevăzute la art. 8 alin.
(2),
în
vederea
încheierii
contractelor de finanţare prevăzute
la art. 11 alin. (1), beneficiarii
prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. b)
transmit Ministerului Culturii şi
Identităţii Naţionale documentaţiile
tehnico-economice, întocmite şi
aprobate în condiţiile legii, care
sunt finanţate şi aprobate de
beneficiari.
(2)
În
vederea
încheierii
contractelor
de
finanţare,
analizarea documentaţiilor tehnicoeconomice prevăzute la alin. (1) se
face de către specialişti din cadrul
Ministerului Culturii şi Identităţii
Naţionale.
Art. 10. - (1) În cazul beneficiarilor
autorităţi ale administraţiei publice
centrale, ai căror conducători sunt

Nemodificat

Nemodificat
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Motivare

Nr.
crt.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

ordonatori principali de credite ai
bugetului de stat, precum şi
instituţiile aflate în subordinea
acestora, indiferent de sistemul de
finanţare, se autorizează Ministerul
Finanţelor Publice ca, pe parcursul
execuţiei bugetare, la propunerea
Ministerului Culturii şi Identităţii
Naţionale,
să
introducă
modificările în structura bugetului
de stat şi în volumul şi structura
bugetului Ministerului Culturii şi
Identităţii Naţionale şi a bugetelor
ordonatorilor principali de credite,
corespunzător
valorii
obiectivelor/proiectelor prioritare
de investiţii aprobate.
(2) Sumele rămase neutilizate la
sfârşitul anului bugetar pentru
obiectivele/proiectele prioritare de
investiţii aprobate finanţate potrivit
alin. (1) se restituie la bugetul de
stat, cu excepţia celor neutilizate
de către instituţiile publice
finanţate integral din venituri
proprii.
(3) În aplicarea prevederilor alin.
(1), ordonatorii de credite finanţaţi
parţial din venituri proprii restituie
sumele neutilizate din contul de
venituri bugetare în care au fost
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Motivare

Nr.
crt.

15.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

încasate în contul de cheltuieli
bugetare al ordonatorului de
credite de la care au fost primite.
(4) În aplicarea prevederilor alin.
(1), creditele neutilizate la finele
anului de către ordonatorii de
credite finanţaţi integral de la
bugetul de stat sunt anulate de
drept, conform prevederilor art. 61
alin. (3) din Legea privind
finanţele publice nr. 500/2002, cu
modificările
şi
completările
ulterioare.
(5) Beneficiarii prevăzuţi la alin.
(1) au obligaţia să transmită
trimestrial Ministerului Culturii şi
Identităţii Naţionale un raport
privind
stadiul
obiectivelor/proiectelor prioritare
de investiţii derulate.
Art. 11. - (1) În cazul beneficiarilor
prevăzuţi la art. 4 alin. (1) lit. b),
prin derogare de la prevederile art.
34 alin. (2) lit. e) şi h) şi alin. (3)
din Legea nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se încheie contracte de
finanţare
multianuale
între
Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale şi beneficiari, pentru

Nemodificat
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Motivare

Nr.
crt.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

obiectivele/proiectele
prioritare
aprobate prin memorandumul
prevăzut la art. 8 alin. (2), pe o
perioadă de maximum 4 ani, în
limita creditelor de angajament
aprobate şi a creditelor bugetare
aprobate şi/sau estimate cu această
destinaţie, fără eşalonarea anuală a
creditelor bugetare, care se înscriu
cumulat pentru toată perioada de
finanţare. Pe durata de valabilitate
a contractelor de finanţare,
valoarea creditelor de angajament
este egală cu valoarea creditelor
bugetare.
(2) Prin excepţie de la prevederile
alin. (1), în cazul în care
prevederile bugetare aprobate
anual cu această destinaţie nu sunt
suficiente
pentru
finalizarea
obiectivului/proiectului prioritar,
durata contractelor de finanţare
prevăzută la alin. (1) poate fi
prelungită până la maximum 2 ani.
(3) Creditele bugetare aferente
contractelor de finanţare încheiate
conform alin. (1) se transferă
beneficiarilor în limita bugetului
anual al Ministerului Culturii şi
Identităţii Naţionale aprobat cu
această destinaţie, în ordinea
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Motivare

Nr.
crt.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

cronologică de înregistrare a
solicitării de transfer al sumelor
necesare
pentru
decontarea
bunurilor/serviciilor/lucrărilor
executate.
(4) În situaţia în care solicitările de
transfer depăşesc 80% din creditele
bugetare disponibile în anul în
curs, prevăzute în buget, Ministerul
Culturii şi Identităţii Naţionale
procedează astfel:
a) notifică beneficiarii contractelor
de finanţare prevăzute la alin. (1)
cu privire la data-limită până la
care aceştia mai pot depune
solicitări;
b) efectuează transferurile către
beneficiari în limita creditelor
bugetare disponibile, în ordinea
cronologică
a
depunerii
solicitărilor;
c) în situaţia în care după
solicitările
depuse
conform
termenului prevăzut la lit. a) se
constată că mai sunt sume
disponibile, Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale prelungeşte
termenul de depunere a solicitărilor
până la utilizarea integrală a
creditelor bugetare aprobate cu
această destinaţie;

20

Motivare

Nr.
crt.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

d) în cazul în care solicitările
depuse în termenele prevăzute la
lit. a) şi c) depăşesc sumele
aprobate în bugetul Ministerului
Culturii şi Identităţii Naţionale cu
această
destinaţie,
solicitările
depuse după epuizarea creditelor
bugetare
vor
fi
restituite
beneficiarilor.
(5) După primirea notificării
prevăzute la alin. (4) lit. a),
beneficiarii
dispun
măsurile
necesare evitării înregistrării de
arierate, respectiv sistarea livrării
de bunuri, prestarea de servicii,
execuţia de lucrări sau continuarea
acestora din surse proprii sau alte
surse legal constituite.
(6) În situaţia suplimentării
creditelor bugetare, Ministerul
Culturii şi Identităţii Naţionale
notifică beneficiarii cu privire la
reluarea transferurilor de sume în
condiţiile alin. (3) şi (4).
(7) În situaţia în care beneficiarii
prevăzuţi
la
alin.
(1)
avansează/asigură sumele aferente
contribuţiei de la bugetul de stat
din surse proprii sau alte surse
legal constituite, au dreptul să
solicite decontarea acestora la
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Motivare

Nr.
crt.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale, care transferă aceste
sume în limita creditelor bugetare
aprobate în buget cu această
destinaţie.
(8) Beneficiarii prevăzuţi la alin.
(1), în baza contractelor de
finanţare încheiate în temeiul
prezentei ordonanţe de urgenţă,
cuprind în bugetul propriu credite
bugetare estimate în funcţie de
graficele de execuţie a livrării de
bunuri, prestării de servicii,
execuţiei de lucrări.
(9) În cazul în care beneficiarii
prevăzuţi la alin. (1) utilizează
sumele transferate cu nerespectarea
prevederilor
legale
sau
contractuale, Ministerul Culturii şi
Identităţii
Naţionale
notifică
beneficiarii
cu
privire
la
prevederile încălcate şi solicită
restituirea în termen de 30 de zile
calendaristice a sumelor decontate
necuvenit,
cu
aplicarea
prevederilor art. 731 din Legea
nr. 500/2002.
(10) În situaţia în care beneficiarii
nu restituie sumele decontate
necuvenit în termenul stabilit,
Ministerul Culturii şi Identităţii
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Motivare

Nr.
crt.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

Naţionale
solicită
în
scris
direcţiilor generale regionale ale
finanţelor publice în a căror rază
teritorială se află beneficiarii
respectivi sistarea alimentării atât
cu cote defalcate din impozitul pe
venit, cât şi cu sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat
pentru echilibrare, cu excepţia
plăţilor pentru achitarea drepturilor
salariale şi s contribuţiilor aferente
atunci când nu pot fi asigurate din
venituri proprii. Alocarea şi
utilizarea cotelor defalcate din
impozitul pe venit şi a sumelor
defalcate din unele venituri ale
bugetului
de
stat
pentru
echilibrarea bugetelor locale, care
au fost sistate în condiţiile altor
acte normative, se menţin.
(11) După recuperarea sumelor de
la beneficiari, Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale comunică în
scris direcţiilor generale regionale
ale finanţelor publice în a căror
rază teritorială se află beneficiarii
respectivi, care dispun încetarea
restricţiilor prevăzute la alin. (10).
(12) La cererea ordonatorilor
principali de credite ai bugetelor
locale prin care se angajează să
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Motivare

Nr.
crt.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

achite sumele decontate necuvenit
prevăzute la alin. (9) şi în care se
menţionează Ministerul Culturii şi
Identităţii Naţionale ca beneficiar
al sumelor şi detaliile privind plata,
directorii generali ai direcţiilor
generale regionale ale finanţelor
publice/directorul
general
al
Direcţiei Generale Regionale a
Finanţelor Publice Bucureşti/şefii
de administraţie ai administraţiilor
judeţene ale finanţelor publice
alimentează conturile acestora atât
cu cote defalcate din impozitul pe
venit, cât şi cu sume defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat
pentru
echilibrarea
bugetelor
locale, până la nivelul sumelor
solicitate pentru plata sumelor
decontate necuvenit prevăzute la
alin. (9).
(13) În termen de două zile
lucrătoare de la data alocării
sumelor, ordonatorii principali de
credite ai bugetelor locale prezintă
unităţilor teritoriale ale Trezoreriei
Statului documentele de plată prin
care achită sumele decontate
necuvenit, prevăzute la alin. (9),
potrivit celor menţionate în cerere.
(14) În cazul în care ordonatorii de
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Motivare

Nr.
crt.

16.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

credite nu prezintă documentele de
plată în termenul prevăzut la alin.
(13) sau în cazul în care acestea nu
sunt întocmite potrivit destinaţiei
prevăzute la alin. (12), unităţile
teritoriale ale Trezoreriei Statului
au obligaţia să retragă din conturile
bugetelor locale sumele aferente
cotelor defalcate din impozitul pe
venit, precum şi sumele defalcate
din unele venituri ale bugetului de
stat pentru echilibrarea bugetelor
locale, care au fost alocate pe baza
cererii,
corespunzătoare
documentelor de plată neprezentate
sau întocmite eronat. Unităţile
teritoriale ale Trezoreriei Statului
au obligaţia să comunice de îndată
ordonatorilor principali de credite
ai bugetelor locale sumele care au
fost retrase şi motivele pentru care
au fost retrase.
(15)
Ministerul
Culturii
şi
Identităţii Naţionale transferă
beneficiarilor,
la
solicitarea
acestora, sumele necesare finanţării
realizării obiectivului de investiţii,
în baza contractului de finanţare
prevăzut la alin. (1).
Art. 12. - Beneficiarii prevăzuţi la
art. 4 alin. (1) răspund, potrivit

Nemodificat
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Motivare

Nr.
crt.

Text ordonanță

17.

legii, de organizarea şi derularea
procedurilor
de
atribuire
a
contractelor de achiziţii de
bunuri/servicii/lucrări
în
conformitate cu prevederile legale
privind achiziţiile publice, de
respectarea prevederilor legale
privind aprobarea documentaţiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor
de
investiţii finanţate din fonduri
publice, precum şi de modul de
utilizare a sumelor repartizate
potrivit destinaţiei pentru care au
fost alocate.
Art. 13. - (1) Beneficiarii răspund
de organizarea şi derularea
procedurilor
de
atribuire
a
contractelor
de
bunuri/servicii/lucrări,
în
conformitate cu prevederile legale,
precum şi de modul de utilizare a
sumelor alocate de la bugetul de
stat
prin
program
potrivit
destinaţiei pentru care au fost
alocate.
(2) Beneficiarii au obligaţia să
transmită Ministerului Culturii şi
Identităţii Naţionale documentele
necesare monitorizării şi finanţării
prin program a obiectivelor de

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

Nemodificat
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Motivare

Nr.
crt.

18.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

investiţii şi sunt responsabili pentru
realitatea, exactitatea şi legalitatea
datelor prezentate.
Art. 14. - (1) Institutul Naţional al
Patrimoniului
gestionează
fondurile
destinate
cercetării,
expertizării şi executării lucrărilor
de consolidare-restaurare şi punere
în valoare a monumentelor istorice,
alocate de la bugetul de stat, prin
bugetul Ministerului Culturii şi
Patrimoniului Naţional, pentru
finanţarea monumentelor istorice
înscrise în Lista monumentelor
istorice şi a celor care fac parte din
categoriile de monumente istorice
ansamblu sau sit aflate în
proprietatea cultelor religioase
recunoscute de lege, precum şi
monumentelor istorice aflate în
proprietatea persoanelor fizice sau
juridice de drept privat, finanţate
de la bugetul de stat şi/sau al
autorităţilor administraţiei publice
locale.
(2) Contractele de finanţare
încheiate între Institutul Naţional al
Patrimoniului şi beneficiari în
cadrul Programului naţional de
restaurare a monumentelor istorice,
aflate în derulare, se desfăşoară

Nemodificat
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Motivare

Nr.
crt.
19.

20.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

potrivit dispoziţiilor legale aflate în
vigoare la data încheierii lor.
Art. 15. - În termen de 30 de zile
de la data intrării în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă,
Hotărârea
Guvernului
nr. 90/2010 privind organizarea şi
funcţionarea Ministerului Culturii
şi Identităţii Naţionale, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 116 din 22 februarie
2010,
cu
modificările
şi
completările ulterioare, precum şi
Hotărârea
Guvernului
nr. 593/2011 privind organizarea şi
funcţionarea Institutului Naţional
al Patrimoniului, publicată în
Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 429 din data de 20
iunie 2011, cu modificările şi
completările ulterioare, se vor
modifica în mod corespunzător.
Art. 16. - Alineatele (1) şi (3) ale
articolului 28 din Ordonanţa
Guvernului
nr. 51/1998 privind
îmbunătăţirea
sistemului
de
finanţare
a
programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 296 din 13
august
1998,
aprobată
cu

Nemodificat

3. Art. 16 se abrogă
Autor: Comisia pentru cultură
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Motivare

Nr.
crt.

21.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

modificări şi completări prin Legea
nr. 245/2001, cu modificările şi
completările ulterioare, se vor
modifica şi vor avea următorul
cuprins:
„Art. 28. - (1) Prin excepţie de la
dispoziţiile art. 12 alin. (2),
evaluarea şi selecţia ofertelor
culturale se realizează de către
comisii alcătuite dintr-un număr
par de experţi independenţi,
precum şi un membru desemnat de
Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale, constituite la nivelul
Administraţiei.
........................
(3) Pentru activitatea depusă,
membrii comisiilor de selecţie şi
membrii comisiilor de soluţionare
a contestaţiilor sunt remuneraţi, pe
bază de convenţii civile, încheiate
în condiţiile legii, cu excepţia
persoanei desemnate de către
Ministerul Culturii şi Identităţii
Naţionale.”
Art. 17. - Ordonanţa Guvernului
nr. 39/2005 privind cinematografia,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 704 din 4
august
2005,
aprobată
cu
modificări şi completări prin Legea

4. Art. 17 se abrogă
Autor: Comisia pentru cultură
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Motivare

La
solicitarea
organizaţiilor
profesionale din domeniu având
următoarele argumente :
Stabilirea componenţei comisiilor de
selecţie
a
proiectelor
cinematografice prin ordin al

Nr.
crt.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

Motivare
ministrului culturii şi identităţii
naţionale
poate
conduce
la
următoarele:
- Politizarea acestui act prin
ingerinţa ministrului culturii şi
identităţii naţionale în stabilirea
componenţei unor comisii ce au ca
scop selectarea unor proiecte de
opera cinematografice, funcţia de
ministru, chiar şi al culturii, fiind o
funcţie politică.
- Imposiblilitatea sau selectarea cu
deosebită greutate a membrilor
comisiilor,
deoarece
membrii
acestora realizează o prestare de
servicii
în
cadrul
activităţii
desfăşurate şi in acest caz, selecţia
trebuie efectuată cu respectarea
prevederilor Legii nr. 98/2016, a
dispoziţiilor art. 40 din Ordonanţa
Guvernului nr. 39/2005.

nr. 328/2006, cu modificările şi
completările ulterioare, se modifică
şi se completează după cum
urmează:
1.La articolul 40, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 40. - (1) Componenţa
comisiilor de selecţie a proiectelor
cinematografice se stabileşte prin
ordin al ministrului culturii şi
identităţii naţionale, la propunerea
Centrului
Naţional
al
Cinematografiei, după consultarea
uniunilor şi asociaţiilor din
domeniul
industriei
cinematografice.”
2. La articolul 40, după alineatul
(1) se introduce un nou alineat,
alineatul (11), cu următorul
cuprins:
„(11) Din componenţa comisiilor
de
selecţie
a
proiectelor
cinematografice face parte şi câte o
persoană desemnată din cadrul
Ministerului Culturii şi Identităţii
Naţionale.”
3. La articolul 40, alineatul (5) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„(5) Pentru activitatea desfăşurată
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Nr.
crt.

Text ordonanță

Text propus de comisie
(autorul amendamentului admis)

Text Senat

în cadrul comisiilor, pe perioada
sesiunilor de concurs membrii
acestora vor fi remuneraţi din
bugetul Centrului Naţional al
Cinematografiei,
cu
excepţia
persoanelor desemnate din cadrul
Ministerului Culturii şi Identităţii
Naţionale.”
4. La articolul 50, alineatul (1) se
modifică şi va avea următorul
cuprins:
„Art. 50. - (1) Hotărârea privind
acordarea creditului direct pentru
producţie şi dezvoltare de proiect
poate fi contestată, în termen de 30
de zile de la anunţarea rezultatelor
sesiunii de concurs, la Ministerul
Culturii şi Identităţii Naţionale.”
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Motivare

