
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

SINTEZA 

şedinţelor Comisiei din zilele de 18 şi 19 ianuarie 1999 

 Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă a Camerei 

Deputaţilor şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 18 şi 19 ianuarie 1999 având următoarea 

ordine de zi:  

Proiectul de Lege privind adoptarea bugetului de stat pe anul 1999. Dezbateri în 

vederea întocmirii avizului. Audierea reprezentanţilor celor mai importante instituţii de 

cultură. 

În şedinţa Comisiei din data de 18 ianuarie au fost discutate următoarele proiecte 

de buget: 

1. Proiectul de buget al Fundaţiei Culturale Române pe anul 1999. La dezbateri au 

participat vicepreşedinta Fundaţiei, doamna Angela Martin şi doamna Anca Radu. 

Alocaţia solicitate de Fundaţia Culturală Română este de 22.250.000 lei.  
2. Proiectul de buget pe anul 1999 al Oficiului Naţional al Cinematografiei. Invitat, domunul 

preşedinte Radu Gabrea. Faţă de suma totală alocată prin proiectul de buget – 19.478.600 mii lei, au fost 

solicitate la capitolul transferuri 13,5 miliarde lei şi la capitolul cheltuieli salarii faţă de 724.900 mii lei la 

1.299 milioane lei. 

3. Proiectul de buget al Departamentului Informaţiilor Publice al Guvernului. Invitat domnul 

director Adrian Firică. Faţă de 6,1 miliarde lei solicitate, prin proiectul de buget pe anul 1999, s-au alocat 

5,7 miliarde lei.  

La şedinţa Comisiei din data de 19 ianuarie a.c. au fost dezbătute următoarele proiecte de buget: 

1. Proiectul de buget pe anul 1999 al Societăţii Române de Televiziune. Au participat la discuţii 

domnul preşedinte-director general Cristian Hadjiculea, domnul director general adjunct Bogdan Postelnicu 

şi doamna director general adjunct Sabina Petre . Faţă de suma totală alocată prin proiectul de buget al 

acestui an – 87.086.600 mii lei, s-au solicitat 327.914.700 mii lei, cu defalcările necesare pe capitole de 

cheltuieli.  

 2. Proiectul de buget pe anul 1999 al Societăţii Române de Radiodifuziune. Invitaţii: domnii Tudor 

Cătineanu-preşedinte, Gheorghe Verman-director şi Doru Ionescu, director. Faţă de 155.485.000 mii lei, 

reprezentând suma alocată prin proiectul de buget Societăţii Române de Radiodifuziune ar fi necesară o 

suplimentare de 101 miliarde lei. În cursul dezbaterilor s-a subliniat faptul că în anul 1999, Societatea 
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Română de Radiodifuziune a adus la bugetul de stat suma de 129 miliarde lei şi ar fi necesară o modificare 

legislativă cu privire la posibilitate de folosire a unor venituri în scopul autofinanţării parţiale. 

 3. Proiectul bugetului de stat pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului. La dezbateri au 

participat, în calitate de invitaţi: domnul Mircea Sorin Moldovan                   – preşedinte, domnul Şerban 

Madgearu şi doamna Cristina Ciucă – membri, şi dna. Marielena Costandache - director economic. Faţă de 

suma totală acordată  - 5.941.143 mii lei a fost solicitată o creştere de 7 miliarde lei, sugerându-se ca 

posibile surse două ministere cu sume considerabile la bugetul anului 1999. În încheierea şedinţei, domnul 

preşedinte Gabriel Ţepelea a arătat disponibilitatea Comisiei de a susţine toate creşterile de buget solicitate 

de reprezentanţii instituţiilor care au participat la dezbateri, înţelegând necesitatea alocării unor sume mai 

mari pentru cultură, ca obiectiv de o deosebită importanţă naţională. S-a subliniat că bugetul de austeritate, 

datorat unor condiţii obiective va afecta toate ministerele. 

Din numărul total al membrilor Comisiei (20), în ziua de 18 ianuarie, au absentat 2, lipsind dnii. 

deputaţi Radu Ştefan Mazăre (independent) şi Alexandru Sassu (G.P. al USD-PD), iar, în ziua de 19 

ianuarie, a absentat unul, lipsind domnul deputat Alexandru Sassu (G.P. al USD-PD). 

 

 

PREŞEDINTE, 

 

Gabriel ŢEPELEA  

SECRETAR, 

 

Puiu HAŞOTTI  
 


