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BIROUL  PERMANENT 

AL 
CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 
 
 

Vă înaintăm,  alăturat, raportul asupra proiectului de Lege privind 
construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 – Alba Iulia, trimis cu 
adresa nr. PLx.193/2015, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

vasilica.popa
Original
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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege privind construirea  
Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 – Alba Iulia 
 
 
 
În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru 
buget, finanțe și bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond cu proiectul de Lege 
privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 – Alba Iulia. 

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 şedinţa din 04 martie 2015. 

La dezbaterea proiectului de lege s-a avut în vedere avizul favorabil al 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi avizul favorabil al Consiliului 
Legislativ. 

Prin prezentul proiect de Lege se propune alocarea unei sumei de bani 
pentru realizarea Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 – Alba Iulia, 
judeţul Alba.  

În conformitate cu prevederile art. 61 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, membrii Comisiei 
au examinat proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din data de  14 noiembrie 
2017. 
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La lucrările Comisiei și-au înregistrat prezența un număr de 24 deputați, 
din totalul de 25 de membri. 

În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputații 
prezenți la lucrări, au hotărât cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei 
Deputaţilor raportul de adoptare a proiectului de Lege privind construirea 
Monumentului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 – Alba Iulia cu amendamentele 
admise prezentate în anexă. 

În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din 
categoria legilor ordinare. 

 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel ŞTEFAN 

SECRETAR, 
 

Marilen – Gabriel PIRTEA 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu 
Giorgiana Ene 
 
Consilier parlamentar 
 Vasilica Popa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXĂ 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, comisia a adoptat următoarele amendamente: 
 
Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
1.  Titlul Legii: 

LEGE 
privind constituirea Monumentului Marii Uniri 

de la 1 Decembrie 1918 - Alba Iulia 

Titlul Legii: 
LEGE 

privind realizarea Monumentului Marii Uniri   de la 1 
Decembrie 1918 - Alba Iulia 

 

2.  Art.1.- Se aprobă alocarea sumei de 15.388.700 lei 
pentru constituirea Monumentului Marii Uniri de 
la 1 Decembrie 1918, în municipiul Alba Iulia, 
judeţul Alba. 

Art.1.- Se aprobă realizarea monumentului Marii Uniri de la 
1 Decembrie 1918 - Alba Iulia, judeţul Alba, pentru care se 
alocă de la bugetul de stat maximum 18.800 mii lei. Suma 
va fi utilizată pentru demararea lucrărilor necesare în anul 
2017 şi finalizarea acestora în  anul 2018 cu încadrarea în 
bugetul aprobat în acest scop Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naționale şi Consiliului Local Alba Iulia. 
 
Autori:  
Deputaţi PSD: Dîrzu Ioan; Sorin Ioan Bumb, Corneliu 
Olar, Claudiu Răcuci, Florin Roman 
Senatori PSD: Valer Daniel Breaz, Alexandru Pereş 

 

3.  Art.2.- Suma prevăzută la art. 1 va fi alocată în 
tranşe egale pe perioada de ridicare a 
monumentului în perioada 2015-2018. 
 

 Art. 2. - (1) Din suma prevăzută la art. 1 Ministerul Culturii 
şi Identităţii Naţionale va asigura maximum 10.300 mii lei 
pentru plata dreptului de autor către autorul 
monumentului de for public declarat câştigător al 
Concursului pentru Monumentul Unităţii Naţionale din 
Alba Iulia, organizat în anul 1993, precum şi pentru plata 
materialului necesar, a lucrărilor de construire și de 
realizare a infrastructurii necesare pentru amplasarea 
monumentului de for public, ce vor fi realizate de autor 
conform Legii monumentelor de for public nr. 120/2006, cu 
modificările ulterioare. 

 

  (2) Plata sumei prevăzută la alin. (1) se  face conform  
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
contractului încheiat între autor şi Ministerul Culturii şi 
Identităţii Naționale, în tranşe, pe etape de realizare, pe 
bază de acte justificative,  conform Legii nr.500/2002 
privind finanțele publice, cu modificările și completările 
ulterioare. 

  (3) În situaţia în care nu se finalizează lucrările prevăzute 
la alin. (1) până la 31 decembrie 2017, diferenţa de sumă 
neutilizată va fi inclusă în bugetul Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naționale pentru anul 2018, pentru a asigura 
finalizarea acţiunii prevăzute la art. 1. 
 
Autori:  
Deputaţi PSD: Dîrzu Ioan; Sorin Ioan Bumb, Corneliu 
Olar, Claudiu Răcuci, Florin Roman 
Senatori PSD: Valer Daniel Breaz, Alexandru Pereş 

 

4.   
__________________ 

Art. 3. – Se aprobă alocarea sumei de 8.500 mii lei  în 
bugetul  Consiliului Local Alba Iulia pe anul 2018, pentru 
realizarea lucrărilor de amenajare a pasajului ceremonial, 
reamenajarea parcului Unirii şi punerea în valoare a 
Monumentului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918 – Alba 
Iulia, judeţul Alba. 
 
Autori:  
Deputaţi PSD: Dîrzu Ioan; Sorin Ioan Bumb, Corneliu 
Olar, Claudiu Răcuci, Florin Roman 
Senatori PSD: Valer Daniel Breaz, Alexandru Pereş 

 

5.  Art.3.- Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice 
să introducă, anual, la propunerea ordonatorului 
principal de credite, modificările corespunzătoare în 
structura bugetului de stat şi în volumul şi structura 
bugetului Ministerului Culturii. 
 

Art.4.- Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să 
introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, 
modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în 
volumul şi structura bugetului Ministerului Culturii şi 
Identităţii Naționale. 
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Nr. 
crt. Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea  

amendamentelor propuse 
6.  Art.4.- Ministerul Culturii şi organele abilitate de 

lege vor controla modul de utilizare a sumelor 
alocate potrivit prezentei legi, în conformitate cu 
prevederile legale 

Se elimină  

 

 


	CAMEREI  DEPUTAŢILOR

