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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei din ziua  de  5 ianuarie 2010 

Din numărul total de 17 membri, la lucrările Comisiei în ziua de 5 ianuarie a.c., 

au fost prezenţi un număr de 11 deputaţi, lipsind: d-na deputat Raluca Turcan (G.P. al 

PD-L), d-na deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD- L), dl. deputat Mircea 

Vasile Cazan (G.P. al PD-L), dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR), dl. 

deputat Florin Costin Pâslaru (G.P. al PSD+PC) şi dl. deputat Theodor Paleologu 

(G.P. al PD-L).  

Membrii Comisiei s-au întrunit în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru 

cultură, artă şi mijloace de informare în masă a Senatului.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de dl. senator Sergiu Nicolaescu,  

preşedinte al Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a 

Senatului.  

Membrii Comisiilor reunite au 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 2010 (PL- X 721/2009). Dezbateri în vederea 

redactării avizului comun.  

 La dezbaterea proiectului de Lege privind Bugetul de Stat pe anul 2010 au 

participat, în calitate de invitaţi, reprezentaţii instituţiilor şi autorităţilor aflate sub 

control parlamentar. Consiliul Naţional al Audiovizualului a fost reprezentat de 

domnul Răsvan Popescu, preşedinte; din partea Agenţiei Naţionale de Presă 

AGERPRES a participat domnul Ioan Mihai Roşca, director general; din partea 

Societăţii Române de Radiodifuziune a 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 Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, au 

participat domnul ministru Kelemen Hunor, domnul secretar general Gheorghe 
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Mircea Cristian Staicu, doamna Roxana Bălăuţă, director economic adjunct, precum 

şi domnul Bogdan Trâmbaciu, din partea Unităţii de Management a Proiectului; 

Institutul Cultural Român a fost reprezentat de domnul preşedinte Horia Roman 

Patapievici şi doamna Tania Radu, vicepreşedinte; din partea Ministerului Finanţelor 

Publice, au fost de faţă la lucrările Comisiilor reunite doamna Tanţi Culcer, consilier 

la Direcţia Generală Programare Bugetară, doamna Mioara Măsariu, şef serviciu şi 

doamna Maria Popescu, şef serviciu în cadrul aceleiaşi structuri.  

 Proiectul de buget al Consiliului Naţional al Audiovizualului, Anexa nr. 3/11, a 

fost prezentat de domnul Răsvan Popescu, în calitate de preşedinte. Domnia sa a 

expus problemele de salarizare cu care s-a confruntat instituţia în anul trecut, având 

acum un personal insuficient pentru monitorizarea posturilor din ţară. În acest sens a 

fost solicitată o suplimentare de 1000 mii lei, sumă absolut necesară bunei funcţionări 

a instituţiei, menţinând personalul existent cu salariile îngheţate. Parlamentarii au 

făcut consideraţii pe marginea necesităţilor financiare ale instituţiei. Au luat cuvântul 

domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul senator Radu Alexandru Feldman. 

Domnul deputat Márton Árpád Francisc a formulat întrebări legate de salarizarea 

personalului, sistemul de premiere şi situaţia sporurilor salariale. Amendamentul de 

suplimentare a bugetului Consiliului Naţional al Audiovizualului a fost votat şi 

aprobat cu unanimitate de voturi. Membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil 

bugetul Consiliului Naţional al Audiovizualului pe anul 2010, cu un amendament. 

 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. Nu s-au solicitat majorări de sume. Au luat cuvântul: domnul deputat Márton 

Árpád Francisc, domnul deputat Micea Irimescu şi domnul senator Georgică Severin. 

Membrii Comisiilor reunite au votat cu unanimitate de voturi proiectul de buget al 

Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul 2010, în forma prezentată. 

 Proiectul de buget al Societăţii Române de Radiodifuziune, Anexa nr. 3/45 pe 

anul 2010 a fost prezentat de d-na Maria Toghină, preşedinte director – general. 

Având în vedere necesitatea implementării proiectului ce are la bază Carta limbilor 

minoritare, document european de o deosebită importanţă, reprezentanţii radioului 
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public au susţinut necesitatea unor suplimentări la buget pentru organizarea unui 

serviciu radiofonic dedicat minorităţilor. În cursul dezbaterilor parlamentarii au făcut 

aprecieri asupra unor aspecte legate de calitatea emisiunilor, comentarii privind 

cultivarea unui limbaj literar, lipsit de neologisme „ ad-hoc” şi mai ales de greşeli 

gramaticale de netolerat pentru un post public. Au fost făcute solicitări de 

suplimentare a bugetului, cu 2.000 mii lei pentru transmisia semnalului şi 1.800 mii 

lei pentru alte capitole bugetare. Având în vedere problemele generale ale bugetului 

de stat domnul senator Radu Alexandru Feldman a propus ca aceste solicitări să fie 

rezolvate cu ocazia primei rectificări bugetare. La dezbateri au luat cuvântul: domnul 

vicepreşedinte Aledin Amet, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, domnul deputat 

Márton Árpád Francisc, domnul deputat Mădălin Ştefan Voicu, domnul preşedinte 

Sergiu Nicolaescu, precum şi domnii senatori  Mircea Diaconu, Cristian Ţopescu şi 

Radu Alexandru Feldman. În încheierea dezbaterilor Anexa nr. 3/45 a fost votată şi 

aprobată de membrii Comisiilor reunite, cu unanimitate de voturi, în forma prezentată 

de Guvern. 

 Membrii Comisiilor reunite au luat în dezbatere 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 cu 

care se confruntă instituţia pe care o conduce, subliniind situaţia gravă în care se află 

unele studiouri teritoriale. În acest sens unele sunt pe cale să-şi înceteze emisia din 

cauza pierderii imobilelor, în urma revendicărilor, ca cel din Iaşi; studioul din Cluj 

este tolerat în clădirea postului local de radio, situaţie similară cu cea a postului de 

televiziune din Timişoara, iar cel din Craiova a fost distrus în urma unui incendiu. În 

cadrul enumerării problemelor Societăţii Române de Televiziune au fost aduse în 

discuţie: reorganizarea arhivei, aria de acoperire pe care o au studiourile teritoriale  ce 

ar trebui să cuprindă regiunile istorice şi, nu în ultimul rând, situaţia Turnului 

Televiziunii din Bucureşti ce necesită urgentă consolidare pentru eliminarea riscului 

în caz de seism. Având în vedere cele de mai sus a fost solicitată o suplimentare de 

246 de milioane lei, la „Capitolul investiţii”. Au luat cuvântul: domnul vicepreşedinte 

Amet Aledin, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, doamna secretar Brânduşa 
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Cornelia Novac, domnul deputat Márton Árpád Francisc, domnul deputat Mădălin 

Ştefan Voicu, şi domnii senatori Sergiu Nicolaescu, Mircea Diaconu, Georgică 

Severin, Cristian Ţopescu şi Avram Crăciun. La încheierea dezbaterilor, membrii 

Comisiilor au respins solicitările de majorări de sume şi au votat cu majoritate de 

voturi proiectul de buget al Societăţii Române de Televiziune pe anul 2010, în forma 

prezentată de Guvern. 

 La dezbaterea asupra bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional 
(Anexa nr. 3/27) pe anul 2010, d-nul ministru Kelemen Hunor a făcut o prezentare 

sintetică, insistând asupra finanţării insuficiente, asupra problemelor privind 

patrimoniului naţional. În prezent 140 de monumente istorice se află pe lista de 

priorităţi a programului naţional de restaurare, din care, la o parte din ele lucrările ar 

trebui finalizate în cursul acestui an; a fost enunţată de asemenea necesitatea 

finanţării şantierelor deschise la: Biblioteca Naţională, Muzeul Naţional de Artă al 

României, Muzeul Antipa, Teatrul Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti, Opera 

Română din Bucureşti, şi Teatrul Naţional din Iaşi. La dezbateri au luat cuvântul: 

domnul deputat Márton Árpád Francisc, domnul deputat Mădălin Ştefan Voicu, 

domnul deputat Mirel Taloş, precum şi domnii senatori: Sergiu Nicolaescu, Cristian 

Ţopescu şi Mircea Diaconu. Părerile exprimate de către parlamentari, cu privire la 

finanţarea activităţii ministerului, au fost unanim negative. Domnul senator Sergiu 

Nicolaescu a subliniat faptul că bugetul acestui an este mult redus faţă de cei 

precedenţi, o majorare la acest minister fiind absolut obligatorie şi a propus ca pentru 

Cultură să fie alocată o sumă egală cu 1% din PIB. Propunerea a fost votată în 

unanimitate de către membrii Comisiilor reunite. Cunoscând cerinţa obligatorie de 

indicarea unei surse de finanţare pentru solicitarea unor majorări de sume, domnul 

senator Mircea Diaconu a propus să fie diminuat bugetul Institutului Cultural Român, 

consistent majorat faţă de anul trecut. Domnul deputat Márton Árpád Francisc a 

propus ca suma de 16.000 mii lei, cu care se diminuează bugetul ICR, să fie 

suplimentată la Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, pentru capitolul 

„Cheltuieli de Capital”. Propunerea a fost votată în unanimitate. Au fost depuse la 

Comisii un număr de amendamente, vizând mai ales majorări de sume pentru: 
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restaurări de monumente istorice şi pentru reabilitarea unor cămine culturale şi case 

de cultură, ce au fost admise, în unanimitate, de Comisiile reunite. Bugetul 

Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional pe anul 2010 a fost votat de către 

membrii Comisiilor reunite, în unanimitate, cu amendamentele admise.  

 În încheierea şedinţei de audieri pe marginea proiectului de buget, la Anexa 

3/44 a luat cuvântul domnul Horia Roman Patapievici, preşedintele Institutului 

Cultural Român, care a prezentat câteva din programele vizate de instituţie pentru 

anul 2010, printre care se înscrie şi deschiderea de noi institute de cultură în 

străinătate, la Kiev şi Cernăuţi. Domnul Patapievici a subliniat că începând din luna 

iunie a acestui an, Institutul Cultural Român îşi va asuma preşedinţia EUNIC – 

Uniunea  Institutelor Culturale din Europa. Membrii Comisiilor reunite au avizat cu 

unanimitate de voturi, proiectul de buget prezentat în Anexa 3/44, cu două 

amendamente. 

 La încheierea dezbaterilor asupra anexelor, membrii Comisiilor pentru cultură 

ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, 

Proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 2010, cu amendamentele admise. 

   

   

 

 
         

VICEPREŞEDINTE, 
 

ALEDIN Amet 

  SECRETAR, 
 

Florin Costin PÂSLARU 
 


	PROCES – VERBAL 
	Florin Costin PÂSLARU


		2010-01-21T16:20:46+0200
	Marina A. Preda




