PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

SINTEZA
Şedinţei din data de 11 februarie 2009
Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Audierea ordonatorilor principali de credite în vederea dezbaterii
proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2009 (PL- X 44/2009).
Dezbateri în vederea redactării avizului comun. La dezbaterea
proiectului de Lege privind Bugetul de Stat pe anul 2009 au participat,
în calitate de invitaţi, reprezentaţii instituţiilor şi autorităţilor aflate sub
control parlamentar. Institutul Cultural Român a fost reprezentat de
domnul vicepreşedinte Mircea Mihăieş; din partea Ministerului Culturii,
Cultelor şi Patrimoniului Naţional, au participat domnul Theodor
Paleologu, ministru, domnul Vasile Timiş, secretar de stat şi doamna
Ana Dovleac, director economic; din partea Societăţii Române de
Radiodifuziune, au participat doamna Maria Ţoghină, preşedinte –
director general şi domnul Constantin Puşcaş, director economic; din
partea Societăţii Române de Televiziune a participat domnul Alexandru
Sassu, preşedinte – director general; din partea Agenţiei Naţionale de
Presă AGERPRES a participat domnul Ioan Mihai Roşca, director
general; Consiliul Naţional al Audiovizualului a fost reprezentat de
domnul Răsvan Popescu, preşedinte şi de domnul Ioan Onisei,
vicepreşedinte; din partea Ministerului Finanţelor Publice au luat parte
la lucrările Comisiilor reunite, doamna Ana Radu, director general şi
doamna Liliana Petcu, consilier la Direcţia programare bugetară.
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Domnul Mircea Mihăieş a prezentat sintetic proiectele prioritare ale
Institutului Cultural Român pe anul 2009 şi sumele stabilite prin proiectul de
buget (Anexa nr. 3/44). Bugetul Institutului Cultural Român a fost votat, cu
majoritate de voturi, în forma prezentată.
La dezbaterea asupra bugetului Ministerului Culturii, Cultelor şi
Patrimoniului Naţional (Anexa nr. 3/27) pe anul 2009, d-nul ministru
Theodor Paleologu a făcut o prezentare sintetică a necesităţilor de finanţare şi
de personal. Bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional
a fost adoptat de către membrii Comisiilor reunite, cu un amendament al
Comisiilor pentru cultură ale Parlamentului.
Proiectul de buget al Societăţii Române de Radiodifuziune (Anexa nr.
3/45), pe anul 2009 a fost prezentat de d-na Maria Toghină, preşedinte
director – general. Nu au fost solicitări de suplimentare a bugetului. Anexa nr.
3/45 a fost votată de membrii Comisiilor reunite, în forma prezentată, cu
unanimitate de voturi.
Membrii Comisiilor reunite au analizat proiectul de buget al Societăţii
Române de Televiziune (Anexa nr. 3/46). Domnul Alexandru Sassu, în
calitate de preşedinte director – general, a făcut o succintă prezentare a
situaţiei financiare a instituţiei pe care o conduce. La încheierea dezbaterilor,
membrii Comisiilor au respins două solicitări de majorări de sume prezentate
în două amendamente şi au votat, cu majoritate de voturi, proiectul de buget
al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2009, în forma prezentată.
Domnul Ioan Mihai Roşca, director general al Agenţiei Naţionale de
Presă AGERPRES, a făcut o sinteză asupra proiectului de buget prezentat în
Anexa nr. 3/43. Membrii Comisiilor reunite au votat cu majoritate de voturi
proiectul de buget al AGERPRES pe anul 2009, în forma prezentată.
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Proiectul de buget al Consiliului Naţional al Audiovizualului (Anexa
nr.3/11) a fost prezentat de domnul Răsvan Popescu, în calitate de preşedinte.
Parlamentarii au făcut consideraţii pe marginea necesităţilor financiare ale
instituţiei. Proiectul de buget al Consiliului Naţional al Audiovizualului a fost
votat, cu majoritate de voturi, în forma prezentată.
La încheierea dezbaterilor asupra anexelor, membrii Comisiilor pentru
cultură ale Parlamentului au avizat favorabil, cu majoritate de voturi,
Proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 2009, cu amendamente.
2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
2008 (PL x 627/13.10.2009). Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun.
Membrii Comisiilor reunite au analizat conţinutul ordonanţei de urgenţă şi au
hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze negativ această reglementare,
fiind în prezent lipsită de obiect.
În data de 11 februarie a.c., din totalul de 19 membri ai Comisiei au fost
prezenţi un număr de 16 deputaţi: doamna preşedinte Raluca Turcan (G.P. al
PD-L), dl. vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl.
vicepreşedinte Victor Socaciu (G.P. al PSD+PC), d-na secretar Cornelia
Brânduşa Novac (G.P. al PD-L), dl. secretar Florin-Costin Pâslaru (G.P. al
PSD+PC), dl. deputat Florin Serghei Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat
Mircea Vasile Cazan (G.P. al PD-L), dl. deputat Mircea Irimescu (G.P. al
PNL), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. deputat Márton Árpád
Francisc (G.P. al UDMR), dl. deputat Ciprian - Florin Luca (G.P. al
PSD+PC), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor Naţionale), dl.
deputat Gheorghe Roman (G.P. al PD-L), dl. deputat Marius Teodor Spînu
(G.P. al PD-L), dl. deputat Gheorghe Mirel Taloş (G.P. al PNL) şi dl. deputat

4

Mădălin Ştefan Voicu (G.P. al PSD+PC); au fost absenţi: d-na deputat Alma
Roberta Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Relu Fenechiu (G.P. al PNL) şi
dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L).

PREŞEDINTE,
Raluca TURCAN

SECRETAR,
Florin –Costin PÂSLARU

