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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
SENATUL
Comisia pentru cultură şi media

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

RAPORT COMUN
privind Raportul de activitate şi contul de execuţie bugetară ale
Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul 2012
Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 19/2003 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, cu
modificările ulterioare, raportul anual de activitate al Agenţiei şi contul său de
execuţie bugetară, pentru anul 2012, au fost depuse la Parlament, în vederea
întocmirii unui raport comun al Comisiei pentru cultură şi media a Senatului şi
Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a Camerei
Deputaţilor, cu avizul Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci ale celor două
Camere, în ceea ce priveşte contul de execuţie bugetară la 31 decembrie 2012.
Birourile permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, întrunite în
şedinţă comună în data de 11 aprilie 2013, au hotărât sesizarea Comisiilor de
specialitate pentru dezbatere şi avizare cu Raportul de activitate şi contul de
execuţie bugetară ale Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.
Comisia pentru cultură şi media a Senatului şi Comisia pentru cultură,
arte, mijloace de informare în masă a Camerei Deputaţilor şi, respectiv,
Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci, s-au reunit în şedinţe comune pentru a
dezbate documentele sus-menţionate. Şedinţa Comisiilor pentru cultură a avut
loc în ziua de 14 mai 2013. În redactarea prezentului raport comun, Comisiile
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pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă ale celor două Camere au
ţinut cont de avizul comun al Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci.
Raportul de activitate al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul
2012 se referă, în principal, la următoarele:
I.

Expunerea unor direcţii de acţiune, politici şi strategii ale
Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;

II.

Descrierea rolului Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES.
Agenţia funcţionează ca instituţie publică, autonomă, de interes
naţional, cu personalitate juridică, independentă editorial, sub
controlul Parlamentului.

AGERPRES asigură culegerea,

redactarea şi difuzarea informaţiilor şi fotografiilor de presă
pentru informarea în masă, în ţară şi în străinătate, a diferitelor
categorii de beneficiari, fără discriminare şi cu respectarea
deplinei obiectivităţi, în cadrul general al asigurării dreptului la
informare. Potrivit dispoziţiilor art. 3 al Legii nr. 19-2003,
Agenţia este obligată să prezinte în mod obiectiv şi echidistant
realităţile vieţii social-politice, economice, religioase şi cultural
ştiinţifice ale ţării.
III.

Sinteza activităţii Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES
pentru anul 2012, rezultatele obţinute în desfăşurarea acesteia
precum şi o informare referitoare la produsele şi serviciile
oferite. Potrivit datelor prezentate în raportul de activitate, anul
2012 a fost unul bogat în evenimente, pe care Agenţia a reuşit să
le acopere cu succes, oferind abonaţilor fluxuri de ştiri şi
fotografii în timp real, materiale documentare utile pentru
înţelegerea

şi

contextualizarea

actualităţii

interne

şi

internaţionale. AGERPRES şi-a menţinut, în pofida concurenţei
puternice şi a capitalului negativ de imagine care se răsfrânge, în
general, asupra tuturor instituţiilor publice, reputaţia de cea mai
importantă şi obiectivă agenţie de presă din România, din punctul
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de vedere al acoperirii tematice şi geografice cu informaţii şi
fotografii de presă.
IV.

Obiectivele AGERPRES pentru anul 2013. Strategia AGERPRES
pentru anul 2013 subliniază direcţia spre care intenţionează să se
îndrepte

agenţia

în

anul

în

curs,

prin

menţionarea

modalităţilor/paşilor de urmat de către fiecare compartiment.
Astfel, AGERPRES îşi propune să ofere un serviciu public de
ştiri, fotografii de presă şi servicii derivate, printr-un proces
operaţional care să ia în calcul:
-

potenţialul global al necesităţii de informare şi interesul

public;
-

valorificarea optimă a resurselor financiare şi umane ale

agenţiei;
-

evoluţiile din piaţa media, în special din România, dar şi din

străinătate;
-

perspectiva cost-beneficii.

Potrivit celor menţionate în raportul de activitate, în 2013, AGERPRES
are asigurate resursele financiare pentru plata integrală a salariilor personalului
existent în decembrie 2012, precum şi parţial pentru cheltuieli de investiţii şi
cheltuieli materiale, cu bunuri şi servicii.
Din punct de vedere tehnologic, resursele Agenţiei şi dotările redactorilor
şi fotoreporterilor sunt corespunzătoare derulării unei activităţi normale şi
performante. Cele câteva excepţii ce privesc în special dotările cu reportofoane
ale redactorilor constituie un prim obiectiv asumat de conducere pentru a fi
rezolvate, în următoarele luni.
***
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Prin avizul comun al Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci, transmis cu
nr. XXII/516/04.06.2013 şi, respectiv, nr. 22/R7/04.06.2013, cele două Comisii
avizează favorabil Contul de execuţie bugetară al Agenţiei Naţionale de Presă
AGERPRES, încheiat la 31 decembrie 2012.
Prin Legea bugetului de stat, inclusiv prin rectificarea bugetară din cursul
anului 2012, Agenţia a avut prevederi bugetare definitive în sumă de 18.586 mii
lei, din care:
• subvenţii de la bugetul de stat – 15.474 mii lei;
• venituri proprii – 3.112 mii lei.
- din suma alocată ca subvenţie bugetară de 15.474 mii lei, Agenţia a
avut credite deschise la nivelul sumei de 13.932 mii lei, din care a
efectuat plăţi în sumă de 11.815,5 mii lei, iar suma rămasă neutilizată
de 2.116,5 mii lei a fost virată bugetului de stat.
- sumele realizate din veniturile proprii au fost mai mari decât cele
prevăzute iniţial, cu suma de 45,5 mii lei;
- cheltuielile efectiv realizate sunt în sumă de 14.973 mii lei, din care
cheltuielile de personal deţin cea mai mare pondere – 71,8%, urmate
de cheltuielile cu bunuri şi servicii şi cheltuielile de capital;
- cheltuielile efectiv realizate în anul 2012 au fost finanţate în proporţie
de 79% de la bugetul de stat şi 21% din venituri proprii.
Conform avizului comun al celor două Comisii, din punct de vedere al
auditorului, bilanţul contabil, contul de execuţie şi anexele la bilanţ sunt
întocmite regulamentar şi redau o imagine fidelă a activităţii financiar contabile şi patrimoniale la data de 31.12.2012. Execuţia bugetară a Agenţiei
Naţionale de Presă AGERPRES la data de 31.12.2012 se încadrează în
subvenţia aprobată prin lege, alocaţiile bugetare au fost utilizate pe destinaţiile
aprobate iar plăţile efectuate se încadrează în bugetul anual definitiv al
Agenţiei.
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***
Raportul de activitate a Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul
2012 a fost prezentat de către directorul general al Agenţiei, domnul Alexandru
Ion Giboi, în prezenţa directorilor generali adjuncţi, d-nii Cristian Dan Durleci şi
Mario Creţu.
La dezbaterile pe marginea Raportului au luat cuvântul dl. preşedinte
Georgică Severin, domnul senator Sorin Roşca-Stănescu, dl preşedinte GigelSorinel Ştirbu, dl. secretar Florin-Costin Pâslaru, dl vicepreşedinte Mădălin
Voicu şi domnii deputaţi Ion Ochi şi Ionel-Dragoş Gunia. Parlamentarii au
adresat întrebări cu privire la activitatea curentă a Agenţiei.
Directorul general al Agenţiei a răspuns întrebărilor formulate de
parlamentari.
După încheierea dezbaterilor, Comisiile au hotărât, cu unanimitate de
voturi, să propună plenului Parlamentului aprobarea Raportului de activitate a
Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES şi a contului de execuţie bugetară
pe anul 2012.
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