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

PROCES – VERBAL
al lucrărilor Comisiei din zilele de 13, 14 şi 15 mai 2013
În ziua de 13 mai 2013 din numărul total de 21 membri, la lucrările Comisiei
pentru cultură au fost prezenţi 19 deputaţi. Absenţi au fost domnul deputat Virgil
Delureanu (G.P. al PSD) şi domnul deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR).
În zilele de 14 şi 15 mai 2013 din numărul total de 20 membri, la lucrările
Comisiei pentru cultură au fost prezenţi 19 deputaţi. Absent a fost domnul deputat
Kelemen Hunor (G.P. al UDMR).
Din data de 14 mai 2013 domnul deputat Virgil Delureanu (G.P. al PSD) nu
mai face parte din Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, fiind
trecut, la solicitarea sa, la o altă comisie permanentă.
În data de 13 mai a.c. membrii Comisiei au avut în program studiu individual.
În data de 14 mai a.c. membrii Comisiei şi-au desfăşurat activitatea în şedinţă
comună cu membrii Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace de informare în masă a
Senatului.
Lucrările au fost conduse de domnul senator Georgică Severin, preşedinte al
Comisiei pentru cultură a Senatului.
Membrii Comisiilor au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi,
următoarea ordine de zi:
1. Dezbaterea raportului de activitate şi al contului de execuţie bugetară al
Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul 2009. Dezbateri în vederea
întocmirii raportului comun.
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2. Dezbaterea raportului de activitate şi al contului de execuţie bugetară al
Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul 2010. Dezbateri în vederea
întocmirii raportului comun.
3. Dezbaterea raportului de activitate şi al contului de execuţie bugetară al
Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES pe anul 2011. Dezbateri în vederea
întocmirii raportului comun.
4. Dezbaterea raportului de

activitate al Agenţiei Naţionale de Presă

AGERPRES pe anul 2012. Dezbateri în vederea întocmirii raportului comun.
În calitate de invitaţi, din partea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, au
participat la lucrările şedinţei comune: domnul Alexandru Ion Giboi, director general,
domnul Cristian Dan Durleci, director general adjunct şi domnul Mario Creţu, director
general adjunct. Domnul director general Ion Giboi a făcut o prezentare sintetică a
situaţiei economice în care se găsea Agenţia Naţională de Presă AGERPRES la data
numirii sale în calitate de director general, în continuare răspunzând întrebărilor
formulate de parlamentari. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel - Sorinel Ştirbu,
domnul deputat Ion Ochi, domnul deputat Dragoş-Ionel Gunia, domnul senator
Georgică Severin şi domnul senator Sorin Roşca Stănescu. Dezbaterile s-au purtat mai
ales cu privire la posibilităţile de a realiza profit prin valorificarea unui patrimoniu
fotografic de excepţie. Domnul director general Ion Giboi a subliniat faptul că are în
vedere organizarea unui muzeu al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, oferind
în acest fel publicului un acces mai larg la patrimoniul fotografic, precum şi o trecere
în revistă de tip socio-istoric a activităţii instituţiei de la înfiinţare şi până în prezent.
Membrii Comisiilor au analizat conţinutul rapoartelor prezentate precum şi al
avizelor favorabile transmise de Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci ale
Parlamentului asupra conturilor privind exerciţiile bugetare pentru anii 2009, 2010 şi
2011. Cu această ocazie membrii Comisiilor reunite au luat cunoştinţă de faptul că
până la data dezbaterilor nu s-a primit

avizul Comisiilor pentru buget asupra

exerciţiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2012. În urma dezbaterii, membrii
Comisiilor de specialitate ale Parlamentului au hotărât cu unanimitate de voturi, să
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propună plenului adoptarea rapoartelor de activitate ale Agenţiei Naţionale de Presă
AGERPRES pentru anii 2009, 2010, 2011 şi 2012.
În data de 15 mai a.c. membrii Comisiei pentru cultură au avut în program
studiul individual asupra unor propuneri de modificare a Ordonanţei Guvernului nr.
39/2005 privind cinematografia.
PREŞEDINTE,

SECRETAR,

Gigel-Sorinel ŞTIRBU

Florin - Costin PÂSLARU
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