
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAÞILOR

Comisia  pentru  culturã, arte, mijloace de informare în masã

A V I Z

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000

˛n urma examinªrii  proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000, în

”edinþele din 15, 16, 20 ”i 21 martie 2000, propunem ca acesta sª fie supus spre

dezbatere ”i adoptare cu amendamentele formulate de Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª. Decizia a fost luatª cu unanimitatea voturilor celor

prezenþi.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

PRE ªEDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Mãdãlin VOICU
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Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª

AMENDAMENTE

  la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000

Nr.

crt.

Articolul

(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul)

Textul adoptat de Comisie

Motivare

0 1 2 3

1. Art. 16. - (1) Cheltuielile pentru autoritãþile
publice, ce se finanþeazã de la bugetul de
stat pe anul 2000, se stabilesc în sumã de
7.161,7 miliarde lei, din care: 4.221,9
miliarde lei reprezintã cheltuieli de
personal, 1.614,1 miliarde lei cheltuieli
materiale ºi servicii, 30,2 miliarde lei
alocaþii de la buget pentru instituþii publice,
359,8 miliarde lei transferuri, 578,0 miliarde
lei cheltuieli de capital, 357,7 miliarde lei
miliarde lei rambursãri de credite ºi plãþi de

Amendament propus de Comisie

Alineatul (1) din art. 16 se modificª ”i va
avea urmªtorul cuprins:

Art. 16. - (1) Cheltuielile pentru autoritãþile
publice, ce se finanþeazã de la bugetul de
stat pe anul 2000, se stabilesc în sumã de
7.161,7 miliarde lei, din care: 4.221,9
miliarde lei reprezintã cheltuieli de
personal, 1.614,1 miliarde lei cheltuieli
materiale ºi servicii, 30,2 miliarde lei
alocaþii de la buget pentru instituþii publice,

Pentru corelare cu amendamentul de la nr.
crt. 6.
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dobânzi ºi comisioane aferente acestora.

…

(8) Suma de 17,6 miliarde lei, prevãzutã în
bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la
capitolul „Culturã, religie ºi acþiuni privind
activitatea sportivã ºi de tineret“, se alocã
pentru finanþarea activitãþii Fundaþiei
Culturale Române.

359,8 miliarde lei transferuri, 578,0 miliarde
lei cheltuieli de capital, 357,7 miliarde lei
miliarde lei rambursãri de credite ºi plãþi de
dobânzi ºi comisioane aferente acestora.

…

(8) Suma de 25 miliarde lei, prevãzutã în
bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la
capitolul „Culturã, religie ºi acþiuni privind
activitatea sportivã ºi de tineret“, se alocã
pentru finanþarea activitãþii Fundaþiei
Culturale Române.

2. Art. 18. – (1) Cheltuielile social-culturale,
ce se finanþeazã de la bugetul de stat pe anul
2000, se stabilesc în sumã de 36.281,9
miliarde lei, din care: 15.364,6 miliarde lei
reprezintã cheltuieli de personal, 2.267,3
miliarde lei cheltuieli materiale ºi servicii,
1.383,4 miliarde lei alocaþii de la buget
pentru instituþii publice, 15.324,8 miliarde
lei transferuri, 704,1 miliarde lei cheltuieli
de capital, 1.237,7 miliarde lei rambursãri
de credite ºi plãþi de dobânzi ºi comisioane
aferente acestora.

(2) Cheltuielile social – culturale pe capitole
de cheltuieli sunt în sumã de 19.793,3
miliarde lei pentru învãþãmânt, 3.02,7
miliarde lei pentru sãnãtate, 2.483 miliarde
lei pentru culturã, religie ºi acþiuni privind

Amendament propus de Comisie

Alineatele (1) ”i (2) din art. 18 se modificª
”i vor avea urmªtorul cuprins:

Prin aceastã modificare Fondul pentru
relaþiile cu Moldova se va situa la aceeaºi
valoare nominalã de anul trecut. În proiectul
de lege nu a fost luat în considerare ºi
coeficientul de inflaþie.
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activitatea sportivã ºi de tineret ºi 10.202,1
miliarde lei pentru asistenþã socialã, alocaþii,
pensii, ajutoare ºi indemnizaþii.

3. Art. 23. …

c) Fondul la dispoziþia Guvernului
României pentru relaþiile cu Republica
Moldova, în sumã de 25,0 miliarde lei, din
care: 12,0 miliarde lei pentru acþiuni de
integrare economicã ºi culturalã dintre
România ºi Republica Moldova…

Amendament propus de d-na deputat
Leonida Iorga Lari

La litera c) din art. 23, dupª cuvintele
� 12,0 miliarde lei pentru acþiuni de
integrare economicª ”i culturalª dintre
România ”i Republica Moldova �  se
adaugª asteriscul:

Inclusiv, 0,75 miliarde lei pentru publicarea
revistei Literatirª ”i Artª

Pentru a asigura supravieþuirea publicaþiei.

4. Anexa nr. 1 Amendament propus de Comisie

Sumele vor fi modificate în funcþie de
amendamentele prezentate mai jos.

Din motive de tehnicã legislativã.

5. Anexa 3/11 Secretariatul General al
Guvernului

Capitol 5001. II. CHELTUIELI – TOTAL
276.776.242  mii lei

Titlu/Articol 38. TRANSFERURI
157.326.000 mii lei

Titlu/Articol 40 Transferuri neconsolidabile
157.326.000 mii lei

Alineat 33 Promovarea imaginii ºi
intereselor româneºti peste hotare

Amendament propus de Comisie, la
iniþiativa d-nelor ”i d-lor deputaþi Ileana
Filipescu, Leonida Iorga Lari, Lazªr
Lªdariu ”i MÆrton `rp Æd Francisc

Anexa 3/11 se modificª dupª cum
urmeazª:

Anexa 3/11 Secretariatul General al
Guvernului

Capitol 5001. II. CHELTUIELI – TOTAL
326.001.242  mii lei
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2.500.000 mii lei

Alineat 34 Sprijinirea activitãþii românilor
de pretutindeni ºi a organizaþiilor
reprezentative ale acestora     15.000.000
mii lei

Alineat 36 Finanþarea acþiunilor cu caracter
ºtiinþific ºi social – cultural     3.000.000 mii
lei

…

DESTINAÞIA SUMELOR prevãzute în
bugetul Secretariatului General al
Guvernului la capitolul 59.01 „Culturã,
religie ºi acþiuni privind activitatea sportivã
ºi de tineret“, titlul „Transferuri“

…

d) Sprijinirea activitãþii românilor de
pretutindeni ºi a organizaþiilor
reprezentative ale acestora     15.000.000
mii lei

…

f) Promovarea imaginii ºi a intereselor
României peste hotare     2.500.000 mii lei

g) Realizarea, în cazuri justificate, de
acþiuni cu caracter ºtiinþific ºi social –
cultural, prin instituþii, asociaþii ºi alte

Titlu/Articol 38. TRANSFERURI
206.551.000 mii lei

Titlu/Articol 40 Transferuri neconsolidabile
206.551.000 mii lei

Alineat 33 Promovarea imaginii ºi
intereselor româneºti peste hotare
3.850.000 mii lei

Alineat 34 Sprijinirea activitãþii românilor
de pretutindeni ºi a organizaþiilor
reprezentative ale acestora     61.750.000
mii lei

Alineat 36 Finanþarea acþiunilor cu caracter
ºtiinþific ºi social – cultural     4.125.000 mii
lei

…

DESTINAÞIA SUMELOR prevãzute în
bugetul Secretariatului General al
Guvernului la capitolul 59.01 „Culturã,
religie ºi acþiuni privind activitatea sportivã
ºi de tineret“, titlul „Transferuri“

…

d) Sprijinirea activitãþii românilor de
pretutindeni ºi a organizaþiilor
reprezentative ale acestora     61.750.000
mii lei

Sumele de 1,35 miliarde lei ºi 1,125
miliarde lei, pentru care se solicitã
suplimentarea la alineatele 33 ºi 36
reprezintã, de fapt, menþinerea sumelor
reale, acordate, în 1999, corelate cu indicele
inflaþiei.

Pentru alineatul 34, suma a fost
suplimentatã, pe de o parte, cu 6,75 miliarde
lei – reprezentând, în realitate, suma din
1999, corelatã cu indicele de inflaþie -, iar
restul de 40 miliarde reprezintã o
suplimentare fundamentatã de necesitatea
realizãrii acþiunilor propuse de
Departamentul pentru Relaþiile cu Românii
de peste Hotare. Printre aceste acþiuni,
Comisia a avut în vedere, în bunã mãsurã,
susþinerea logisticã a publicaþiilor
comunitãþilor româneºti, între care revistele
Glasul Naþiunii  ºi Literaturª ”i Artª . Suma
prevãzutã în proiect este cu totul
insuficientã, din moment ce numai pentru
cele douã publicaþii amintite sunt necesare,
în total, 1,5 miliarde lei.

Pentru aceastã sumã sursa propusã de
Comisie o reprezintã bugetul Preºedinþiei
(2,5 miliarde) ºi fondurile F.P.S. (pânã la
concurenþa sumei).
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persoane juridice, pe bazã de licitaþie
publicã, inclusiv pentru sprijinirea editãrii
ziarelor „Adevãrul Harghitei“ ºi „Cuvântul
Nou“, care apar în judeþele Harghita ºi,
respectiv, Covasna     3.000.000 mii lei

…

f) Promovarea imaginii ºi a intereselor
României peste hotare     3.850.000 mii lei

g) Realizarea, în cazuri justificate, de
acþiuni cu caracter ºtiinþific ºi social –
cultural, prin instituþii, asociaþii ºi alte
persoane juridice, pe bazã de licitaþie
publicã, inclusiv pentru sprijinirea editãrii
ziarelor care apar în limba românã în
judeþele Harghita ºi Covasna, din care,
3.000.000 lei pentru aceste ziare.
4.125.000 mii lei

Modificarea este necesarã pentru ca, pe baza
ei, sã poatã beneficia de facilitãþile oferite
toate ziarele de limbã românã care apar în
cele douã judeþe.

6. Anexa 3/13 Ministerul Afacerilor Externe

Capitol 5001 II. CHELTUIELI TOTAL
651.448.809 mii lei

…

5700 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
– CULTURALE     19.213.025 mii lei

…

Titlu/Articol 34 SUBVENÞII     17.578.000
mii lei

Titlu/Articol 35 Alineat 01 Alocaþii de la
buget pentru instituþii publice     17.578.000
mii lei

Amendament propus de Comisie

Anexa 3/13 se modificª dupª cum
urmeazª:

Anexa 3/13 Ministerul Afacerilor Externe

Capitol 5001 II. CHELTUIELI TOTAL
658.870.807 mii lei

…

5700 Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL
– CULTURALE     26.635.025 mii lei

…

Titlu/Articol 34 SUBVENÞII     25.000.000
mii lei

Suplimentarea se justificã având în vedere
necesitatea înfiinþãrii unei publicaþii care sã
faciliteze dialogul între tinerii români din
strãinãtate ºi cei din þarã, precum ºi
manifestãrile organizate de România la
Roma, cu ocazia a 2 milenii de creºtinism.

Sursa o reprezintã  bugetul prevãzut pentru
Ministerul Finanþelor – Cheltuieli de
Capital.
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Titlu/Articol 35 Alineat 01 Alocaþii de la
buget pentru instituþii publice    25.000.000
mii lei

La tabelul din anexa 3/13, privind
veniturile, alocaþiile ”i cheltuielile
instituþiilor publice urmeazª sª fie
adªugate prevederile din tabelul anexat
acestor amendamente.

7. Anexa 3/18 Ministerul Culturii

5011 II. CHELTUIELI – TOTAL
759.304.780 mii lei

Titlu/Articol 01 CHELTUIELI CURENTE

724.503.113 mii lei

 Titlu/Articol 02 CHELTUIELI DE
PERSONAL     57.947.987 mii lei

…

 Titlu/Articol 20 CHELTUIELI
MATERIALE ªI SERVICII 311.053.026
mii lei

…

Titlu/Articol 34 SUBVENÞII 316.251.000
mii lei

Titlu/Articol 35 Alineat 01 Alocaþii de la
buget pentru instituþii publice 316.251.000

Amendament propus de Comisie

Anexa 3/18 se modificª dupª cum
urmeazª:

Anexa 3/18 Ministerul Culturii

5011 II. CHELTUIELI – TOTAL
1.040.425.040 mii lei

Titlu/Articol 01 CHELTUIELI CURENTE

993.534.184 mii lei

 Titlu/Articol 02 CHELTUIELI DE
PERSONAL     67.937.000 mii lei

…

 Titlu/Articol 20 CHELTUIELI
MATERIALE ªI SERVICII 471.095.184
mii lei

…

Titlu/Articol 34 SUBVENÞII 405.251.000

Suma cu care Comisia propune majorarea
alocaþiei bugetare este motivatã prin faptul
cã, între timp, a fost ridicat nivelul salariului
minim pe economie ºi se pregãteºte
ridicarea nivelului mediu salarial pe culturã,
iar pentru acoperirea acestor creºteri
salariale, în buget, nu existã resurse
suficiente.  Continuarea lucrãrilor de
restaurare ºi consolidare a monumentelor
istorice precum ºi conservarea siturilor
arheologice necesitã de asemenea sume
importante. În acest sens o menþiune
deosebitã trebuie fãcutã pentru Ansamblul
cetªþilor dacice din munþii Orª”tiei, care
se aflã într-o stare de degradare continuã
datoratã imposibilitãþii asigurãrii pazei în
zonã.

Sursa: prin redistribuire de la Ministerul
Lucrãrilor Publice ºi Amenajãrii
Teritoriului, Ministerul Apelor, Pãdurilor ºi
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mii lei

…

Titlu/Articol 38 TRANSFERURI
39.251.000 mii lei

…

Titlu/Articol 40 Alineat 11 Contribuþii ºi
cotizaþii la organisme internaþionale
8.200.000 mii lei

Titlu/Articol 40 Alineat 38 Finanþarea
Ansamblului Victimelor Comunismului ºi al
Rezistenþei „Sighet“ 2.000.000 mii lei

 Titlu/Articol 40 Alineat 39 Comenzi de stat
pentru cãrþi ºi publicaþii 11.400.000 mii lei

Titlu/Articol 40 Alineat 84 Finanþarea
Ansamblului „Memorialul Revoluþiei –
Decembrie 1989“ din municipiul Timiºoara
2.500.000 mii lei

…

Titlu/Articol 70 CHELTUIELI DE
CAPITAL 33.163.267 mii lei

mii lei

Titlu/Articol 35 Alineat 01 Alocaþii de la
buget pentru instituþii publice 405.251.000
mii lei

…

Titlu/Articol 38 TRANSFERURI
49.251.000 mii lei

…

Titlu/Articol 40 Alineat 11 Contribuþii ºi
cotizaþii la organisme internaþionale
8.000.000 mii lei

Titlu/Articol 40 Alineat 38 Finanþarea
Ansamblului Victimelor Comunismului ºi al
Rezistenþei „Sighet“ 4.000.000 lei

 Titlu/Articol 40 Alineat 39 Comenzi de stat
pentru cãrþi ºi publicaþii 19.100.000 mii lei

Titlu/Articol 40 Alineat 84 Finanþarea
Ansamblului „Memorialul Revoluþiei –
Decembrie 1989“ din municipiul Timiºoara
3.000.000 lei

…

Titlu/Articol 70 CHELTUIELI DE
CAPITAL 45.252.856 mii lei

Protecþiei Mediului, Ministerul Agriculturii
ºi Alimentaþiei.
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0 1 2 3

8. …

Titlu/Subcapitol 05 Teatre ºi instituþii
profesioniste de spectacole ºi concerte

Amendament propus de d-nul deputat
Lazªr Lªdariu

Peste tot, în cuprinsul legii, titlul
subcapitolului 05 din cadrul capitolului
5901 se va scrie:

Titlu/Subcapitol 05 Teatre, instituþii
profesioniste de spectacole ºi concerte ºi
ansambluri folclorice

Pentru a înlãtura confuziile înregistrate în
trecut, din cauza cãrora ansamblurile
profesioniste folclorice nu puteau face parte
din aceastã categorie.

9. Anexa 3/35 Academia Românã

Capitol 5001 II. CHELTUIELI TOTAL
200.179.334 mii lei

Titlu/Articol 02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 135.388.840 mii lei

…

Titlu/Articol 20 CHELTUIELI
MATERIALE ªI SERVICII

20.386.921 mii lei

…

Titlu/Articol 38 TRANSFERURI

2.939.716 mii lei

…

Titlu/Articol 70 CHELTUIELI DE

Amendament propus de Comisie

Anexa 3/35 se modificª dupª cum
urmeazª:

Capitol 5001 II. CHELTUIELI TOTAL
239.179.334 mii lei

Titlu/Articol 02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 160.388.840 mii lei

…

Titlu/Articol 20 CHELTUIELI
MATERIALE ªI SERVICII

25.386.921 mii lei

…

Titlu/Articol 38 TRANSFERURI

7.939.716 mii lei

Se susþine suplimentarea fondurilor având
în vedere nivelul scãzut de salarizare în
cercetare ºi preconizarea preluãrii
Institutelor de Cercetãri Biologice din Cluj
ºi Iaºi.

Pentru a putea susþine plãþile aferente la
nivelul actual al taxelor de întreþinere.

Pentru granturile acordate de Academia
Românã, sistem de susþinere ºi încurajare a
dezvoltãrii cercetãrii ºtiinþifice.

Pentru posibilitatea achiziþionãrii specifice
procesului de cercetare din institutele
Academiei Române.

În vederea susþinerii financiare a
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CAPITAL  41.234.771 mii lei

Capitol 5901 CULTURÃ, RELIGIE ªI
ACÞIUNI PRIVIND ACTIVITATEA
SPORTIVÃ ªI DE TINERET

5.409.226 mii lei

…

Titlu/Articol 70 CHELTUIELI DE
CAPITAL  43.234.771 mii lei

Capitol 5901 CULTURÃ, RELIGIE ªI
ACÞIUNI PRIVIND ACTIVITATEA
SPORTIVÃ ªI DE TINERET

7.409.226 mii lei

publicaþiilor Academiei ºi a încurajãrii
schimbului internaþional de carte.

Sursa: din rezerva bugetarã a Guvernului.

10. Anexa nr. 3/42 Oficiul Român pentru
Drepturile de Autor

Capitolul 5001 II CHELTUIELI - TOTAL
2.978.551 mii lei

Titlu/Articol 01 CHETUIELI CURENTE
2.923.669 mii lei

…

Titlu/Articol 20 CHELTUIELI
MATERIALE ªI SERVICII 389.000 mii lei

…

Titlu/Articol 70 CHELTUIELI DE
CAPITAL 54.882 mii lei

Amendament propus de Comisie

Anexa 3/42 se modificª dupª cum
urmeazª:

Capitolul 5001 II CHELTUIELI - TOTAL
3.978.551 mii lei

Titlu/Articol 01 CHETUIELI CURENTE
3.923.669 mii lei

…

Titlu/Articol 20 CHELTUIELI
MATERIALE ªI SERVICII 889.000 mii lei

…

Titlu/Articol 70 CHELTUIELI DE
CAPITAL 554.882 mii lei

Susþinerea de suplimentare a alocaþiei
bugetare n vederea activitãþii de protejare a
fonogramelor, care presupune dotare tehnicã
specificã ºi îmbunãtãþirea bazei de date
Oficiul Român pentru Drepturile de Autor
necesare pentru aplicarea O.G. nr. 45/2000,
activitate în curs de desfãºurare.

11. Anexa nr. 3/49 Agenþia Naþionalã de Presã
„Rompres“

Capitolul 5001 II CHELTUIELI - TOTAL

Amendament propus de Comisie

Anexa 3/49 se modificª dupª cum
urmeazª:

Suplimentarea este necesarã, pe de o parte,
pentru a acoperi pagubele incendiului
devastator produs la 10 decembrie 1999 ºi,
pe de altã parte, din cauza majorãrii
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24.553.855 mii lei

Titlu/Articol 02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 14.492.355 mii lei

…

Titlu/Articol 20 CHELTUIELI
MATERIALE ªI SERVICII 8.808.000 mii
lei

…

Titlu/Articol 70 CHELTUIELI DE
CAPITAL 1.192.000 mii lei

Capitolul 5001 II CHELTUIELI - TOTAL
31.362.755 mii lei

Titlu/Articol 02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 14.993.255 mii lei

…

Titlu/Articol 20 CHELTUIELI
MATERIALE ªI SERVICII 13.308.000 mii
lei

…

Titlu/Articol 70 CHELTUIELI DE
CAPITAL 3.000.000 mii lei

cheltuielilor materiale ale instituþiei,
determinate de progresul tehnologic
înregistrat.

Sursa: veniturile înregistrate din privatizãri.

12. Anexa nr. 3/50 Consiliul Naþional al
Audiovizualului

Capitolul 5001 II. CHELTUIELI - TOTAL
15.883.940 mii lei

…

Titlu/Articol 20 CHELTUIELI
MATERIALE ªI SERVICII 1.909.876 mii
lei

…

Titlu/Articol 70 CHELTUIELI DE
CAPITAL 1.149.682 mii lei

Amendament propus de Comisie

Anexa 3/50 se modificª dupª cum
urmeazª:

Anexa nr. 3/50 Consiliul Naþional al
Audiovizualului

Capitolul 5001 II. CHELTUIELI - TOTAL
18.883.940 mii lei

…

Titlu/Articol 20 CHELTUIELI
MATERIALE ªI SERVICII 2.909.876 mii
lei

…

Titlu/Articol 70 CHELTUIELI DE

Majorarea sumelor este necesarã pentru
acoperirea cheltuielilor pretinse de dotarea
tehnicã cerutã pentru monitorizarea
programelor audiovizuale, mai ales, în
timpul campaniei electorale, în conformitate
cu prevederile Legii nr. 48/1992 a
Audiovizualului ºi cu raportul aprobat de
Parlamentul României, cu privire la raportul
de activitate al Consiliului Naþional al
Audiovizualului pentru anul 1998.

Sursa: cuantumul taxelor în domeniul
audiovizual care se fac venit la bugetul
statului (estimat, în total, pentru 2000, la
10,5 miliarde lei)
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CAPITAL 2.149.682 mii lei

13. Anexa nr. 3/51 Societatea Românã de
Radiodifuziune

Capitolul 5001 II. CHELTUIELI - TOTAL
229.492.100 mii lei

Titlu/Articol 02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 839.100 mii lei

…

Titlu/Articol 20 CHELTUIELI
MATERIALE ªI SERVICII 220.334.000
mii lei

…

DESTINAÞIILE CHELTUIELILOR DE
LA BUGETUL DE STAT

CHELTUIELI DE PERSONAL 839.100.
mii lei, din care pentru:

- finanþarea cheltuielilor de deplasare ale
Direcþiei Radio România Internaþional

…

CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII
220.334.000 mii lei, din care pentru:

- plata staþiilor ºi serviciilor datorate
agenþilor economici din sistemul
comunicaþiilor 213.009.000 mii lei

Amendament propus de Comisie

Anexa 3/51 se modificª dupª cum
urmeazª:

Capitolul 5001 II. CHELTUIELI - TOTAL
286.992.100 mii lei

Titlu/Articol 02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 2.839.100 mii lei

…

Titlu/Articol 20 CHELTUIELI
MATERIALE ªI SERVICII 275.834.000
mii lei

…

DESTINAÞIILE CHELTUIELILOR DE
LA BUGETUL DE STAT

CHELTUIELI DE PERSONAL 2.839.100.
mii lei, din care pentru:

- finanþarea cheltuielilor de deplasare ale
Direcþiei Radio România Internaþional

…

CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII
275.834.000 mii lei, din care pentru:

- plata staþiilor ºi serviciilor datorate
agenþilor economici din sistemul

Pentru respectarea prevederilor Legii nr.
41/1994 republicatã, care prevede
suportarea de la bugetul de stat, integral, a
cheltuielilor pentru plata staþiilor ºi
circuitelor ºi pentru funcþionarea Direcþiei
Radio România Internaþional.
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comunicaþiilor 268.509.000 mii lei

14. Anexa nr. 3/52 Societatea Românã de
Televiziune

Capitolul 5001 II. CHELTUIELI - TOTAL
152.040.900 mii lei

Titlu/Articol 02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 567.400 mii lei

…

Titlu/Articol 20 CHELTUIELI
MATERIALE ªI SERVICII 143.466.000
mii lei

…

DESTINAÞIILE CHELTUIELILOR DE
LA BUGETUL DE STAT

CHELTUIELI DE PERSONAL 567.400
mii lei, din care pentru:

- finanþarea cheltuielilor de deplasare ale
Direcþiei TV România Internaþional

…

CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII
143.466.000 mii lei, din care pentru:

- plata staþiilor ºi serviciilor datorate
agenþilor economici din sistemul
comunicaþiilor 108.499.000 mii lei

Amendament propus de Comisie

Anexa 3/52 se modificª dupª cum
urmeazª:

Anexa nr. 3/52 Societatea Românã de
Televiziune

Capitolul 5001 II. CHELTUIELI - TOTAL
227.040.900 mii lei

Titlu/Articol 02 CHELTUIELI DE
PERSONAL 3.376.000 mii lei

…

Titlu/Articol 20 CHELTUIELI
MATERIALE ªI SERVICII 143.466.000
mii lei

…

DESTINAÞIILE CHELTUIELILOR DE
LA BUGETUL DE STAT

CHELTUIELI DE PERSONAL 3.376.000
mii lei, din care pentru:

- finanþarea cheltuielilor de deplasare ale
Direcþiei TV România Internaþional

…

CHELTUIELI MATERIALE ªI SERVICII

Pentru respectarea prevederilor Legii nr.
41/1994 republicatã, care prevede
suportarea de la bugetul de stat, integral, a
cheltuielilor pentru plata staþiilor ºi
circuitelor ºi pentru funcþionarea Direcþiei
TV România Internaþional.
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215.657.400 mii lei, din care pentru:

- plata staþiilor ºi serviciilor datorate
agenþilor economici din sistemul
comunicaþiilor 180.690.400 mii lei

AMENDAMENTE RESPINSE

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniþial)

Amendamentul propus (autorul) Motivarea respingerii

0 1 2 3

15. Anexa 3/11 Secretariatul General al
Guvernului

…

DESTINAÞIA SUMELOR prevãzute în
bugetul Secretariatului General al
Guvernului la capitolul 59.01 „Culturã,
religie ºi acþiuni privind activitatea sportivã
ºi de tineret“, titlul „Transferuri“

…

d) Sprijinirea activitãþii românilor de
pretutindeni ºi a organizaþiilor
reprezentative ale acestora     15.000.000
mii lei

Amendament propus de d-nul deputat
Lazªr Lªdariu

Anexa 3/11 se modificª dupª cum
urmeazª:

Anexa 3/11 Secretariatul General al
Guvernului

…

DESTINAÞIA SUMELOR prevãzute în
bugetul Secretariatului General al
Guvernului la capitolul 59.01 „Culturã,
religie ºi acþiuni privind activitatea sportivã
ºi de tineret“, titlul „Transferuri“

…

d) Sprijinirea activitãþii românilor de
pretutindeni ºi a organizaþiilor

Sursa indicatã este cea prevãzutã la
indicatorul de la lit. a).
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reprezentative ale acestora     22.000.000
mii lei

16. Anexa 3/11 Secretariatul General al
Guvernului

Alineat 36 Finanþarea acþiunilor cu caracter
ºtiinþific ºi social – cultural     3.000.000 mii
lei

Amendament propus de d-nul deputat
Petre Þurlea

Anexa 3/11 se modificª dupª cum
urmeazª:

Anexa 3/11 Secretariatul General al
Guvernului

Alineat 36 Finanþarea acþiunilor cu caracter
ºtiinþific ºi social – cultural     (din care 3
miliarde lei pentru ziarele de limbã românã
din Harghita ºi Covasna - „Adevãrul
Harghitei“, „Cuvântul Nou“, „Bunã ziua
Covasna“) 6.000.000 mii lei

Sursa indicatã este bugetul Preºedinþiei
României.

17. Anexa 3/35 Academia Românã

Capitolul 7101 CERCETARE
ªTIINÞIFICÃ 194.091.019 mii lei

Amendament propus de d-nul deputat
Petre Þurlea

Anexa 3/35 se modificª dupª cum
urmeazª:

Anexa 3/35 Academia Românã

Capitolul 7101 CERCETARE
ªTIINÞIFICÃ 224.091.019 mii lei

Pentru alocarea sumei de 30 miliarde lei în
vederea susþinerii publicãrii lucrãrilor
ºtiinþifice elaborate sub patronajul
institutelor Academiei.

Sursa: la art. 17 alin.(1) în textul proiectului
de Lege care se referã la Cheltuieli  pentru
apãrare, ordine publicã ºi siguranþã
naþionalã, ce se finanþeazã de la bugetul de
stat pe anul 2000 este prevãzuta suma de
22.954,9 miliarde lei, care se va diminua la
22.924,9 miliarde lei.
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Comisia pentru culturª, arte,

mijloace de informare în masª

ANEXˆ la amendamentele la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2000

Anexa 3/13 Ministerul Afacerilor Externe
- mii lei -

Program 2000
din care:

Instituþia publicã
Venituri Alocaþii Cheltuieli

Cheltuieli de
personal

Cheltuieli
materiale ºi servicii

Cheltuieli
de capital

A 1 2 3 4 5 6
Fundaþia Culturalã

Românã
5.000.000.000 25.000.000 30.000.000 7.500.000 22.000.000 500.000

PRE“EDINTE, SECRETAR,

Gabriel ÞEPELEA Mªdªlin VOICU

Experþi,

Cristina DAN Virgil ªtefan NIÞULESCU


