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Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 17 şi 19 martie 2015
În zilele de 17 şi 19 martie 2015 din numărul total de 23 de membri, la lucrările
Comisiei au fost prezenţi 20 deputaţi, absenţi fiind: dl. deputat Dragoş Ionel Gunia (G.P. al
PNL), dl. deputat Gheorghe-Mirel Taloş (GP al PC-PLR) şi dl. deputat Ioan Vulpescu (G.P.
al PSD).
Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu.
Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi:
1. Audierea domnului Ion Alexandru Giboi, director general al Agenţiei Naţionale de Presă
AGERPRES, la solicitarea Comisiei. Din partea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES,
la lucrările Comisiei au participat, alături de domnul Ion Alexandru Giboi, domnul Cristian
Durleci - director general adjunct, doamna Cristina Ţintescu - contabil şef, domnul Cristinel
Godinac, doamna Mihaela Mateescu şi domnul Silviu Răzvan Chiriţă. Comisia l-a invitat la
audieri pe domnul director general al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, ca urmare a
scandalului provocat de grava greşeală comisă cu ocazia tipăririi broşurii oferite de domnul
Bogdan Aurescu, ministrul de externe al României, domnului Frank Walter Steinmeier,
ministrul de externe al Germaniei, pe care apărea harta Franţei acoperită de steagul
Germaniei. Parlamentarii au formulat întrebări cu privire la activitatea domnului Ion
Alexandru Giboi în calitate de manager: cine se face răspunzător de grava gafă provocată de
tipărirea broşurilor în colaborare cu Ministerul Afacerilor Externe, cine a dat bun de tipar
pentru respectivele broşuri, care au fost costurile tipăririi, care este numărul deplasărilor
efectuate în interes de serviciu în ţara şi în străinătate, care au fost rezultatele obţinute în
urma deplasărilor, situaţia tensionată aflată din cadrul instituţiei. În cadrul dezbaterilor au
luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin
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Ştefan Voicu, domnul secretar Florin Costin Pâslaru, domnul secretar Florin Alexandru
Alexe, doamna deputat Liliana Mincă, domnul deputat Radu Mihai Popa, domnul deputat
Traian Dobrinescu, domnul deputat Mihai Răzvan Sturzu, domnul deputat Dan Cristian
Popescu şi domnul deputat Theodor Paleologu. Domnul director general a răspuns
întrebărilor, menţionând următoarele:
- partea tehnică privind redactarea broşurilor a revenit Agenţiei dar, bunul de tipar a fost dat
Ministerul Afacerilor Externe;
- au fost imprimate două exemplare, costul de tipărire al unui exemplar fiind de 14, 70 lei;
- persoana care a elaborat broşura este, în opinia domniei sale, singura vinovată de greşeala
produsă şi, drept urmare, a fost sancţionată cu reducerea salariului pe trei luni, cu 10%.
Domnul director general a subliniat faptul că domnia sa nu a văzut broşura înainte ca
aceasta să transmisă Ministerului Afacerilor Externe, minister cu care Agenţia a avut mereu
o colaborare foarte bună. În legătură cu deplasările efectuate, domnul director general a
afirmat faptul că numărul mare de deplasări se datorează unor cauze obiective, fiind mereu
justificate de întâlniri ale unor organisme internaţionale, din care domnia sa făcea parte şi a
mai subliniat de asemenea faptul că a desfăşurat de multe ori şi o activitate de reporter
filmând, el însuşi, aspecte de la evenimentele la care a participat în vederea difuzării de ştiri
însoţite de imagini. Parlamentarii au făcut aprecieri cu privire la activitatea generală a
Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES şi au recomandat mai multă responsabilitate în
desfăşurarea activităţii, pentru a nu afecta imaginea instituţiei şi implicit a României.
2. Proiectul de Lege pentru modificarea art.21 alin.(1) lit.(f) din Ordonanţa
Guvernului nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor,
proiectelor şi acţiunilor culturale (PLX 135/02.03.2015). Dezbateri în vederea întocmirii
raportului. La propunerea iniţiatorului - domnului vicepreşedinte Márton Árpád Francisc care nu putea fi de faţă la dezbateri, membrii Comisiei au votat, în unanimitate, amânarea
dezbaterilor de la acest punct pentru o şedinţă viitoare.
3. Proiectul de Lege privind construirea Monumentului Marii Uniri de la 1
Decembrie 1918 – Alba Iulia (PL-x 193/09.03.2015). Dezbateri în vederea întocmirii
avizului. Obiectul de reglementare al acestei iniţiative legislative se referă la alocarea unei
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sume de bani pentru construirea monumentului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, în
vederea apropiatei sărbătoriri a împlinirii a 100 de ani de la acest eveniment. În cadrul
dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul
vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu, domnul secretar Florin Costin Pâslaru şi domnul
secretar Florin Alexandru Alexe. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de lege şi
au hotărât cu unanimitate de voturi continuarea dezbaterilor la o viitoare şedinţă.
4. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015 (PL-x
191/09.03.2015). Dezbateri în vederea întocmirii avizului. Obiectul de reglementare al
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 îl constituie aprobarea unor măsuri de
politică salarială şi financiară pentru anul 2015. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul:
domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul vicepreşedinte Mădălin Ştefan Voicu şi
domnul secretar Florin Alexandru Alexe. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de
lege şi au hotărât cu unanimitate de voturi continuarea dezbaterilor la o viitoare şedinţă.

PREŞEDINTE,
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