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A V I Z  C O M U N 
 

asupra Proiectului legii bugetului de stat pe anul 2010 
 
 
 Comisia pentru cultură, artă, şi mijloace de informare în masă a Senatului şi 

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

fost sesizate spre dezbatere şi întocmirea avizului comun la Proiectul legii bugetului de 

stat pe anul 2010 (L708/29.12.2009, respectiv, PL x 721/29.10 2007). Cu acest Proiect 

de lege au fost sesizate în fond Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două 

Camere ale Parlamentului.  

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit prevederilor 

art. 73  din Constituţie.  

Proiectul de lege a fost dezbătut în şedinţa comună a Comisiilor din 5 ianuarie 

2010.  

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

Consiliul Naţional al Audiovizualului, domnul Răsvan Popescu, preşedinte; din partea 

Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, domnul Ioan Mihai Roşca, director general şi 

doamna Elena Murar, director financiar; din partea Societăţii Române de 

Radiodifuziune, doamna Maria Ţoghină, preşedinte – director general şi domnul 

Constantin Puşcaş, director economic; din partea Societăţii Române de Televiziune, 

domnul Alexandru Sassu, preşedinte – director general; din partea Institutului Cultural 

Român, domnul Horia Roman Patapievici, preşedinte şi domna Tania Radu, 

vicepreşedinte; din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, domnul 
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ministru Kelemen Hunor; din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Mioara 

Măsariu, şef serviciu, doamna Maria Popescu, şef serviciu şi doamna Tanţi Culcer, 

consilier la Direcţia Generală Programare Bugetară.  

Avizul Comisiilor a fost adoptat cu unanimitatea voturilor parlamentarilor 

prezenţi în sală în momentul votului.  

În urma dezbaterii, Comisiile reunite propun avizarea favorabilă a Proiectului 

legii bugetului de stat pe anul 2010, cu amendamentele anexate. 

 
 

 
PREŞEDINTE, VICEPREŞEDINTE, 

 
 

Sergiu NICOLAESCU 

 
 

ALEDIN AMET 
 
 

SECRETAR, 

 
 

SECRETAR, 
 
 

Radu F. ALEXANDRU 

 
 

Cornelia Brânduşa NOVAC 



AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2010 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege 
(anexa/capitolul/subcapitolul/

paragraful/Grupa/titlul/ 
articol/alineat) 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului 
Sursa de finanţare 

Motivaţ
ia 

resping
erii  

1. Consiliul Naţional al 
Audiovizualului 
Anexa nr. 3/11/01 
 
Capitolul 5100, Titlul 10  
„Cheltuieli de personal” 
7.984 mii lei 

 

Consiliul Naţional al 
Audiovizualului 
Anexa nr. 3/11/01 
 
 
La Capitolul 5100, Titlul 10 
„Cheltuieli de personal”, se solicită 
suplimentarea cu 1.000 mii lei 
 
Autor: Bokor Tiberiu, senator UDMR 
          Cornelia Brânduşa Novac, 
deputat PD-L 

Suma de 7.984 mii lei este insuficientă pentru finanţarea 
celor 164 de posturi prevăzute în lege, oricum reduse faţă 
de cele 174 aprobate prin statul de funcţii.  
 
 
Sursa de finanţare: rezerva bugetară. 
 

 

2. Anexa 3/25/ capitolul 
5001/Grupa 59 articolul 08 

Majorarea fondului de la 11.300 mii 
RON la 13.000 mii RON 
 
Autor:Deputat Kötő József, Grup 
UDMR 

În vederea păstrării identităţii culturale şi naţionale a 
generaţiilor a doua şi a treia din comunităţile româneşti 
din diasporă este nevoie de organizarea unor tabere 
cultural-lingvistice în ţara-mamă pentru aceşti tineri. 
Sursa de finanţare: din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia guvernului. 

 

3. Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Reabilitarea Cinematografului 
Retezatul, oraş Uricani, jud. 
Hunedoara 

- 1.000.000 lei 
 
 
Autor: dl. Cornel Cristian  
Resmeriţă – deputat PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la cultură, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte multe clădiri ale 
căminelor culturale şi lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, cap. 5001, grupa 50, art. 01 

 



 
 

4

4. Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Reabilitarea Cinematografului 
Cultural, municipiul Lupeni, jud. 
Hunedoara 

- 1.000.000 lei 
 

Autor: dl. Cornel Cristian  Resmeriţă – 
deputat PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la cultură, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte multe clădiri ale 
căminelor culturale şi lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, cap. 5001, grupa 50, art. 01 

 

5. Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Reabilitarea Clubul Pensionarilor, oraş 
Uricani, jud. Hunedoara 

- 1.000.000 lei 
 

Autor: dl. Cornel Cristian  Resmeriţă – 
deputat PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la cultură, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte multe clădiri ale 
căminelor culturale şi lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, cap. 5001, grupa 50, art. 01 

 

6. Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Reabilitare Palatul Muncitoresc 
Lupeni, mun. Lupeni, jud. Hunedoara 

- 5.000.000 lei 
 

Autor: dl. Cornel Cristian  Resmeriţă – 
deputat PSD+PC 
 
 
 
 
 
 

Asigurarea acestor sume necesare finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la cultură, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte multe clădiri ale 
căminelor culturale şi lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, cap. 5001, grupa 50, art. 01 
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7. Anexa 3/27- 

Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Reabilitare Palatul Muncitoresc 
Lupeni, mun. Lupeni, jud. Hunedoara 

- 5.000.000 lei 
 

Autor: dl. Cornel Cristian  Resmeriţă – 
deputat PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la cultură, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte multe clădiri ale 
căminelor culturale şi lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, cap. 5001, grupa 50, art. 01 

 

8. Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Reabilitare Clubul Sindicatelor 
Vulcan, mun. Vulcan, jud. Hunedoara 

- 1.000.000 lei 
 

Autor: dl. Cornel Cristian  Resmeriţă – 
deputat PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la cultură, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte multe clădiri ale 
căminelor culturale şi lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, cap. 5001, grupa 50, art. 01 

 

9. Anexa 3/27- 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Reabilitare Clubul Sindicatelor 
Lupeni, mun. Lupeni, jud. Hunedoara 

- 1.000.000 lei 
 

Autor: dl. Cornel Cristian  Resmeriţă – 
deputat PSD+PC 

Asigurarea acestor sume necesare finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la cultură, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte multe clădiri ale 
căminelor culturale şi lăcaşurilor de cult se află în 
patrimoniul naţional. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă Bugetară la 
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Dispoziţia Guvernului, cap. 5001, grupa 50, art. 01 
10. Anexa nr. 3/27/02 

Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune suplimentarea sumei 
prevăzute pentru jud. Prahova, pentru 
obiectivul „Reabilitare cămin cultural 
centru Măgureni”, com. Măgureni, cu 
suma de 1.348 mii lei 
 
Autor: Deputat PNL Graţiela 
Gavrilescu 

Pentru asigurarea fondurilor necesare finanţării acestor 
obiective de investiţii deosebit de importante pentru 
locuitorii comunei. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de Rezervă Bugetară la Dispoziţia Guvernului 

 

11. Anexa nr. 3/27/02 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional cu 
4.375 mii lei pentru finalizarea, 
reabilitarea şi modernizarea 
instituţiilor de cultră din judeţul 
Vrancea: 
 
Reabilitare şi modernizare cămine 
culturale în municipii şi oraşe 

- Reabilitare Casa de Cultură 
oraşul Odobeşti – 500 mii lei 

 
Reabilitare şi modernizare cămine 
culturale în comune 

- Reabilitare Cămin cultural 
comuna Costeşti – 100 mii lei 

- Reabilitare Cămin cultural 
comuna Goleşti – 1.000 mii lei 

- Reabilitare Cămin cultural 
comuna Năruja – 500 mii lei 

- Reabilitare Cămin cultural 
comuna Neruju – 190 mii lei 

- Reabilitare şi modernizare 
Cămin cultural comuna Vidra 
– 985 mii lei 

- Reabilitare şi modernizare 
Cămin cultural comuna 

Asigurarea acestor sume necesare finalizării, reabilitării şi 
modernizării instituţiilor de cultură va duce la creşterea 
gradului de acces şi participare la cultură, la stimularea 
vieţii culturale în cadrul comunităţilor locale, la 
promovarea, protejarea şi punerea în valoare a 
patrimoniului cultural şi material al comunităţilor locale, 
avându-se în vedere faptul că foarte multe clădiri ale 
căminelor culturale şi se află în patrimoniul naţional. 
  
Sursa de finanţare: Fondul de Rezervă Bugetară la 
Dispoziţia Guvernului, cap. 5001, grupa 50, art. 01 
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Vîrtişcoiu – 1.000 mii lei 
 
Autor: Deputat Cristian Sorin 
Dumitrescu 

12. Anexa 3/27/02, Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, cap. 5001, 
grupa/titlu 51, TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI AL
ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE, Transferuri de 
la bugetul de stat către 
bugetele locale pentru 
finalizarea lucrărilor de 
construcţie a aşezămintelor 
culturale şi pentru unităţi 
de cultură. 

E 
Autor: Deputat PNL Adriana Săftoiu 

Se propune alocarea sumei de 300 mii 
lei pentru modernizarea Casei de 
Cultură din oraşul Urlaţi, jud. Prahova 
 

 

Suma este necesară pentru modernizarea singurului 
obiectiv cultural din oraşul Urlaţi, existând pericolul ca 
această clădire să devină total nefuncţională dacă nu vor fi 
acordate aceste fonduri. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional  

 

13 Anexa nr. 3 / 27 / 02 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se propune alocarea sumei de 28.700 
mii lei la Capitolul  6701, subcapitolul 
03, paragraf 03 (muzee )sau 12 
(consolidarea şi restaurare
monumentelor istorice), pentru 
imobilul situat in Municipiul Galaţi, 
str. Domnească nr. 67 – Casa Balş 
mijlocul sec. XIX 

a 
Sursa: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 

 
Deputat Mădălin Voicu 
Deputat Florin Constantin Pâslaru 

Achiziţionarea imobilului şi executarea de lucrări de 
consolidare, restaurare, modernizare şi amenajare muzeu 

 

14. 
Anexa 3/27 

Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Se alocă suma de 400.000 de lei 

pentru reabilitarea Căminului 

Cultural din localitatea Gepiu, 

comuna Gepiu, judeţul Bihor. 

Necesitatea unor instituţii culturale în mediul rural, unde, 
din păcate, subcultura câştigă teren este o obligaţie a 
guvernanţilor, indiferent de culoarea partidului de 
guvernământ. Finanţarea se poate face din împrumuturile 
externe sau din fondurile destinate investiţiilor din bugetul 
ministerului. 
Sursa: Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului 
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Deputat Sorin-Ioan Roman PSD 

15. 
Anexa 3/27 
 

Se alocă suma de 400.000 de lei 
pentru reabilitarea Căminului 
Cultural din localitatea Nojorid, 
comuna Nojorid, judeţul Bihor. 
 
Deputat Sorin-Ioan Roman PSD 

Necesitatea unor instituţii culturale în mediul rural, 
unde, din păcate, subcultura câştigă teren este o 
obligaţie a guvernanţilor, indiferent de culoarea 
partidului de guvernământ. Finanţarea se poate face 
din împrumuturile externe sau din fondurile destinate 
investiţiilor din bugetul ministerului. 

 

16. Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Suplimentarea bugetului MCPN la 
cap.67.01 intitulat „cultură, recreere şi 
religie” la titlul „bunuri şi servicii” 
alineat 20.30.30 (alte cheltuieli cu 
bunuri şi servicii) cu suma de 500.000 
lei. 
 
Autor: Victor Socaciu 
Deputat PSD+PC 

Suma este absolut necesară pentru o minimă susţinere a 
programelor şi proiectelor culturale. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, cap. 
5001, grupa 50, art.01 

 

17. Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Suplimentarea bugetului MCPN la 
cap. 67.01, intitulat„cultură, recreere 
şi religie” la titlul 51 „transferuri între 
unităţi ale Administraţiei Publice”  cu 
suma de 10.000.000 lei. 
 
Autor: Victor Socaciu 
Deputat PSD+PC 

Suma este necesară pentru derularea „Programului 
Naţional de Restaurare”. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, cap. 
5001, grupa 50, art.01 

 

18. Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 3.386.000 ron 
necesară construcţiei Căminului 
Cultural din comuna Gurahonţ, judeţul 
Arad 
 
Autor: Ciprian-Florin Luca 
Deputat PSD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

19. Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 1.000.000 ron 
necesară construcţiei Căminului 
Cultural din comuna Moneasa, judeţul 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 
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Arad 
 
Autor: Ciprian-Florin Luca 
Deputat PSD 

20. Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Alocarea sumei de 1.200.000 ron 
necesară construcţiei Căminului 
Cultural din satul Bocsig Cartier, 
comuna Bocsig, judeţul Arad 
 
Autor: Ciprian-Florin Luca 
Deputat PSD 

Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

21. Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Suplimentarea bugetului MCPN la 
cap.67.01 „Cultură, recreere şi religie” 
cu suma de 254 mii lei, defalcată 
astfel: 
 
Titlul 70 ”Active nefinanciare”, alin. 
71.01.03 – Mobilier, aparatură birotică 
şi alte active corporale 
 
Autor: Cornelia Brânduşa Novac, 
deputat PD-L 

Achiziţie sistem de supraveghere şi protecţie pentru 
Biblioteca Batthyaneum, filială a Bibliotecii Naţionale a 
României, instituţie subordonată MCPN. 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

22. Anexa nr. 3/27 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Suplimentarea bugetului MCPN la 
cap.67.01 „Cultură, recreere şi religie” 
cu suma de 15.000 mii lei, defalcată 
astfel: 
Titlul 51 ”Transferuri între unităţi ale 
administraţie publice”, alin. 51.01.01 
– „Transferuri către instituţii publice” 
 
Autor: Cornelia Brânduşa Novac, 
deputat PD-L 

Finanţarea Programului Naţional de Restaurare derulat 
prin Institutul Naţional al Patrimoniului, instituţie publică 
subordonată MCPN 
 
Sursa de finanţare: 
Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

23 Anexa 3/27/02, Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, cap. 5001, gr. 51, 
art. 02, al. 32 

Se propune suplimentarea sumei 
alocate judeţului Argeş, pentru 
obiectivul “Reabilitare bisericǎ secolul 
XVIII, hramul Sfântul Nicolae’, 

Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional. 
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 comuna Valea Danului, cu 60 000 lei. 
Autor: Senator Mircea Diaconu GP. al 
PNL 

24 Anexa nr.3/27/02a – 
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional  

Se propune suplimentarea bugetului  
Ministerul Culturii şi Patrimoniului 
Naţional, la capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, titlul 03 „Servicii 
culturale”, articolul 12 „ Consolidarea 
si restaurarea monumentelor istorice ” 
cu suma de 6800 mii lei, pentru 
restaurarea monumentului istoric 
„Cetatea Râşnov” – Judeţul Braşov,  
 
Sursa de finanţare:  
Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului 
 
Autori: 
Senator Titus Corlăţean, PSD-PC 
Deputat Gabor Gheorghe, PNL 
Senator  Marian-Iulian Rasaliu, PD-L 

Motivaţia amendamentului: Cetatea Râşnov este un 
monument istoric de importanţă naţională (Lista 
Monumentelor Istorice din România: BV-I-s-A-11284 - 
situl arheologic Dealul Cetăţii/Grădina Cetăţii; BV-I-m-A-
11284.0 - fortificaţie medievală Dealul Cetăţii/Grădina 
Cetăţii; BV-I-m-A-11284.02 - fortificaţie dacică Dealul 
Cetăţii/Grădina Cetăţii; BV-II-a-A-11755 - Cetatea 
Râşnovului, BV-II-m-A-11755.01 - dubla incintă de est, 
cu turnuri, barbacane, zwinger, casa paznicului, încăperi 
pentru localitate provizii şi capelă; BV-II-m-A-11755.02 - 
incinta de vest, cu turn de poartă). 
În perioada 2000 – 2007, această valoare istorică a fost 
distrusă de intervenţiile ilegale ale fostului chiriaş al 
cetăţii, societatea comercială DRUMURI PUBLICITARE 
/ FIRST ROSENAU TOUR. Lucrările ilegale au 
determinat distrugeri ireversibile ale sitului istoric. 
Conform documentelor emise de specialiştii Ministerului 
Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional s-a constatat 
că în prezent există numeroase construcţii ilegale ridicate 
în incinta cetăţii, nu există zone a căror restaurare să 
respecte avizele şi autorizaţiile eliberate de instituţiile 
abilitate, majoritatea lucrărilor nu au beneficiat de 
supraveghere arheologică, şi, cel mai grav fapt, 
intervenţiile ilegale efectuate de  fostul asociat al Primăriei 
Râşnov au dus la apariţia unor zone de pericol extrem 
pentru vizitatorii monumentului istoric.  
Dovada cea mai clară o reprezintă accidentele care au avut 
loc în cursul anului 2009:  
- 13.03.2009 - prăbuşirea unei părţi din zidul Incintei de 
Jos a Cetăţii Râşnov (în zona exterioară a incintei, zona 
fostului sit dacic, o porţiune de zid cca 7 m, căzută până la 
jumătatea curtinei şi o alta de cca 5 m, căzută pe toată 
înălţimea).  
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- 22.09.2009 - prăbuşirea unui ,,balcon”, inventat şi 
construit ilegal de administratorul privat, în zona zidului 
exterior al Curţii Interioare a Cetăţii Râşnov.   
Accidentul produs în seara zilei de 22 septembrie 2009, în 
timpul programului de vizitare, a determinat Consiliul 
Local al Primăriei Râşnov să decidă închiderea 
monumentului istoric Cetatea Râşnov pentru circuitul 
turistic.  
Astfel, pentru salvarea a ceea ce a mai rămas din 
monumentul istoric naţional clasa A Cetatea Râşnov şi 
reintroducerea Cetăţii Râşnov în circuitul turistic, într-un 
regim legal, este obligatorie parcurgerea următoarelor 
etape:  
I. expertizarea totală a monumentului istoric, arhitectural 
şi arheologic, pentru identificarea altor zone de pericol 
imediat şi organizarea unei documentaţii ştiinţifice 
obligatorii pentru o restaurare şi conservare profesionistă 
(Această etapă a fost deja demarată de către Primăria 
Râşnov, în toamna anului trecut, prin parcurgerea 
procedurii de licitaţie pentru expertizarea zonelor din 
cetate în care au avut loc accidentele menţionate. 
Expertizele şi studiile, care acoperă aprox. 20% din 
suprafaţa monumentului, plătite din surse proprii de către 
Primăria Râşnov, sunt în valoare de 240.000 RON) ;  
II. intervenţii de urgenţă în zonele cu risc ridicat de 
prăbuşire; 
III. proiecte de restaurare, conservare şi valorificare  
IV. o ,,curăţenie generală” a construcţiilor ilegale din 
interiorul monumentului istoric, amenajări care afectează 
autenticitatea sitului istoric şi, în unele cazuri, pun în 
pericol viaţa vizitatorilor;  
V. reintroducerea Cetăţii Râşnov în circuitul turistic, prin 
organizarea unui culoar de vizitare care să întrunească 
condiţiile obligatorii de siguranţă pentru turişti.  
VI. restaurarea monumentului istoric Cetatea Râşnov, 
conform etapizării impuse de expertizele efectuate de către 
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specialişti.  
 
Pe baza unor evaluări prezentate de către specialişti ai 
Ministerului Culturii şi Cultelor şi Institutul Naţional al 
Monumentelor Istorice, restaurarea monumentului istoric 
Cetatea Râşnov, are nevoie, într-o primă fază, de 
următorul buget:  
 
I. a) expertize, studii şi cercetări:  
500.000 RON  
I. b). cercetarea arheologică:  
150.000 RON 
II. intervenţii de urgenţă:  
4.000.000 RON 
III. proiecte de restaurare, conservare şi valorificare:  
500.000 RON  
IV.  demolare clădiri ilegale, terasă bar, grajduri, depozite, 
rezervoare apă din fibră de sticlă:  
1.500.000 RON 
V. reintroducerea Cetăţii Râşnov în circuitul turistic:  
150.000 RON 
 
Total faza 1:          6.800.000 RON 
 

25  
 

Anexa nr.3/27/02 capitol 
6701,  paragraful 12, titlul 

XVII 

Propunem acordarea sumei de 300.000 
Ron  

 
Senator Toni Greblă PSD 

Continuarea şi finalizarea lucrărilor de conservare-
restaurare a picturii murale de la biserica mănăstirii cu 
hramul Sfânta Treime *monument istoric sec.XVI, 
Mănăstirea Sfânta Treime, Localitatea Strâmba-Jiu, Gorj, 
sursa de finanţare - bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

 

26  
Anexa nr.3/27/02 capitol 

6701,  paragraful 12, titlul 
XVII 

Propunem acordarea sumei de 300.000 
Ron  

 
Senator Toni Greblă PSD  

Terminarea lucrărilor de renovare interioară, exterioară şi 
împrejmuirile aferente Bisericii cu hramul Sfântul Ioan 
Botezătorul, Parohia Rădineşti, Protopopiatul Filiaşi, sursa 
de finanţare - bugetul Ministerului Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

 

27  Propunem acordarea sumei de 300.000 Continuarea şi finalizarea lucrărilor de conservare-  
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Anexa nr.3/27/02 capitol 
6701,  paragraful 12, titlul 

XVII 
 

Ron  
 

Senator Toni Greblă PSD  

restaurare a bisericii vechi, monument istoric şi terminarea 
clopotniţei a biserica cea nouă, Parohia Ceauru, Comuna 
Băleşti, Protopopiatul Tg-jiu, sursa de finanţare - bugetul 
Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional 

28 Anexa 3/27/02  
Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 

Majorarea Bugetului MCPN cu până 
la 1% din PIB 
 
Autor : Comisiile pentru cultură ale 
Parlamentului 

Necesitatea finanţării domeniului culturii ca unicul 
domeniu ce poate constitui carte de vizită a unui popor, ce 
cuprinde istoria şi nivelul de civilizaţie al acestuia. 

 

29 Anexa 3/44/capitol 5010/ 
grupa 70  
Institutul Cultural Român 

Majorarea de la 470 de mii RON la 
720 mii RON 
 
 
 
 
 
 
Autor: Deputat Kötő József ,Grup 
UDMR 
 

În vederea realizării obiectivului strategic de a extinde 
reţeaua externă al Institutului Cultural Român prin 
deschiderea a noi instituţii în Amman( Iordania) şi 
Damasc( Siria), asigurând păstrarea identităţii a 
comunităţii româneşti foarte numeroasă, înlesnind 
desăvârşirea legăturilor culturale şi economice, întrucât în 
elita politică din ţările respective se găsesc mulţi 
absolvenţi în România, receptivi faţă de iniţiative din 
partea română. 
 
Sursa de finanţare: din fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia guvernului. 

 

30 Anexa 3/44/capitol 5000 – 
total general 
Institutul Cultural Român 

Diminuarea bugetului Institutului 
Cultural Român cu suma de 16.000 
mii lei, sumă cu care se 
suplimentează Capitolul „Cheltuieli 
de capital” la Anexa 3/27 – Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului Naţional 
 
 Autor: Comisiile pentru cultură ale 
Parlamentului 

Pentru suplimentarea bugetului Ministerul Culturii şi 
Patrimoniului Naţional 
 
 

 

 
PREŞEDINTE,                                                                           VICEPREŞEDINTE, 

 
                              Sergiu NICOLAESCU                                                                        ALEDIN AMET 
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                                      SECRETAR,                                                                                  SECRETAR, 

 
                              Radu F. ALEXANDRU                                                             Cornelia Brânduşa NOVAC 
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