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 Potrivit prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 19/2003 privind organizarea şi 

funcţionarea Agenţiei Naţionale de Presă ROMPRES, cu modificările ulterioare, raportul anual de 

activitate al Agenţiei şi contul său de execuţie bugetară, pentru anul 2008, au fost depuse la 

Parlament, în vederea întocmirii unui raport comun al Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de 

informare în masă 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.  

 Comisia pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă 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, arte şi mijloace de informare în masă a avut loc în ziua de 17 

februarie 2010. În redactarea prezentului raport comun, Comisiile 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 2008 se referă, în 

principal, la următoarele probleme:  

I. Expunerea unui istoric al Agenţiei, pentru a înţelege situaţia actuală a acesteia, în contextul 

creat prin prevederile Legii nr. 19/2003 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de 

Presă ROMPRES, cu modificările ulterioare. 

II 2008: Direcţii de acţiune, politici şi strategii. În calitate de furnizor de servicii de 

informaţii, AGERPRES este cea mai importantă agenţie de presă din România şi singura instituţie 

reprezentată la nivelul tuturor judeţelor din ţară prin corespondenţi proprii. Corespondenţii 

permanenţi ai AGERPRES la Bruxelles, Roma, Madrid sau Chişinău au creat în 2008 un flux 

continuu de informaţii de interes naţional. Programul de deschidere de noi birouri ale AGERPRES în 

capitalele ţărilor U.E. şi în alte state importante pentru România va continua prin urmărirea unui 

echilibru între costuri şi beneficiile aduse de informaţiile transmise de corespondenţii Agenţiei, 

presei şi opiniei publice din ţară.    
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III. Competenţele AGERPRES. Activitatea de bază a Agenţiei Naţionale de Presă 

AGERPRES o constituie ştirile, 24 de ore din 24, 365 de zile pe an, redacţiile informându-şi clienţii 

cu privire la evenimentele de actualitate cu acurateţe, promptitudine şi obiectivitate. Redacţiile 

AGERPRES furnizează zilnic mass-media româneşti baza pentru ştirile pe care acestea le transmit. 

Oferta AGERPRES a contabilizat în 2008 circa 230.000 de ştiri aparţinând sferelor de politică 

externă, politică internă, economie, cultură, ştiinţă, educaţie, media şi sport. Prin conectarea la 

reţeaua mondială de ştiri, Agenţia face cunoscute evenimentele internaţionale în România, 

racordează ştirile româneşti la reţeaua globală şi îşi aduce contribuţia la ”fluxul liber de informaţie” 

ce traversează întreaga lume. 

IV. Anul 2008. Agenţia Naţională de presă AGERPRES a obţinut în anul 2008 certificarea 

ISO pentru sistemele de management de Calitate, Mediu, Sănătate şi Securitate ocupaţională pentru 

următorii trei ani, devenind astfel prima instituţie de presă din România care deţine SR EN ISO 

9001:2001, SR EN ISO 14001:2005 şi OHSAS 18001:2004. În urma auditului extern realizat de 

Societatea Română pentru Asigurarea Calităţii, Agenţia a obţinut cele trei certificări care garantează 

implementarea standardelor de calitate, mediu, sănătate şi securitate în muncă şi califică astfel 

produsele sale jurnalistice ca fiind conforme normelor internaţionale de calitate. Veniturile proprii pe 

care Agenţia Naţională de Presă AGERPRES le-a realizat în anul bugetar 2008 au depăşit cu 20% 

veniturile programate prin Buget, fiind cu 27% mai mari decât cele realizate în 2007. Această 

diferenţă se datorează mai ales creşterii încasărilor ca urmare a dezvoltării produselor şi serviciilor 

oferite de instituţie. Veniturile Agenţiei au crescut constant în ultimii 8 ani, fiind în 2008 de zece ori 

mai mari decât în 2000. 

 Prin avizul comun al Comisiilor pentru buget, finanţe şi bănci, trimis cu nr. 

XXII/68/02.02.2010 şi, respectiv, nr. 22/312/12.02.2010, cele două Comisii avizează favorabil 

Contul de execuţie bugetară al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, încheiat la 31 decembrie 

2008. 

 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 31.12.2008. Execuţia bugetară a Agenţiei 

Naţionale de Presă AGERPRES la data de 31.12.2008 se încadrează în subvenţia de la buget 

aprobată şi repartizată de Ministerul Economiei şi Finanţelor în conformitate cu Legea bugetului de 

stat nr. 338/2007 şi rectificarea bugetară aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 

25/2008 privind rectificarea bugetară pe anul 2008, dar şi prevederile bugetare definitive detaliate pe 

titluri, articole şi alineate aprobate de ordonatorul principal de credite. 

 

XXX 

 

Raportul Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES a fost prezentat de directorul general al 

Agenţiei, domnul Ioan Mihai Roşca, în prezenţa doamnei director general adjunct, Argentina Traicu. 
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La dezbaterile pe marginea Raportului au luat cuvântul: dl. preşedinte Sergiu Nicolaescu, 

domnul secretar Radu F. Alexandru, d-na preşedinte Raluca Turcan, d-na secretar Cornelia Brânduşa 

Novac, dl vicepreşedinte Victor Socaciu şi domnii deputaţi Voicu Mădălin, Mircea Irimescu  şi Mirel 

Gheorghe Taloş.  

Parlamentarii au adresat întrebări cu privire la activitatea curentă a Agenţiei.  

Directorul general al Agenţiei a răspuns întrebărilor. 

După încheierea dezbaterilor, Comisiile au hotărât să propună plenului Parlamentului 

aprobarea Raportului Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES şi a contului de execuţie 

bugetară, pentru anul 2008, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi în sală în momentul votului.  

 

 

 

PREŞEDINTE,                                   PREŞEDINTE, 
       Sergiu NICOLAESCU                                 Raluca TURCAN          

 

SECRETAR,                                   SECRETAR, 
        Radu F. ALEXANDRU                   Florin Costin PÂSLARU  

 
        Consilier,                Şef Birou, 

                  Florin DAVIDESCU                                                             Cristina DAN  
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