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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

al lucrărilor Comisiei din zilele de 19, 20, 21 şi 22 noiembrie 2013 
 

În zilele de  19, 20 , 21 noiembrie a.c. din numărul total de 22 de membri, la 

lucrările Comisiei au fost prezenţi 20 de deputaţi, absenţi au fost domnii deputaţi  

Florin Alexandru Alexe (G.P. al PNL) şi Florin Costin Pâslaru (G.P. al PSD). 

În ziua de 22 noiembrie a.c. din numărul total de 22 de membri, la lucrările 

Comisiei au fost prezenţi 22 de deputaţi, domnul deputat Florin Alexandru Alexe 

(G.P. al PNL) a fost  înlocuit de domnul deputat Daniel Budurescu (G.P. al PNL),   

iar domnul deputat Florin Costin Pâslaru (G.P. al PSD) a fost înlocuit de domnul 

deputat Ninel Peia (G.P. al PSD). 

Comisia pentru cultură şi-a desfăşurat lucrările în şedinţe comune cu 

membrii Comisiei pentru cultură şi media a  Senatului. 

Lucrările Comisiilor reunite au fost conduse, alternativ, de domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu şi de domnul senator Georgică Severin, preşedinte 

al Comisiei pentru cultură şi media a Senatului . 

Membrii Comisiilor reunite au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea 

ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.17/2013 cu 

privire la rectificarea Bugetului de Stat pe anul 2013 (P. L. - x 

415/30.10.2013).Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. În calitate de 
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invitaţi la lucrările Comisiilor au participat din partea Ministerului Culturii domnul 

Radu Boroianu, secretar de stat, doamna Roxana Bălăuţă director şi doamna 

Camelia Marcu, director general al Direcţiei  economice. Membrii Comisiilor 

reunite au analizat conţinutul proiectului de lege. Au luat cuvântul domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu şi domnul senator Georgică Severin. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiilor au hotărât cu majoritate de voturi să avizeze 

favorabil proiectul de lege. 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.99/2013 cu privire la rectificarea Bugetului de Stat pe anul 2013 (P.L.-X 

442/05.11.2013). Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. În calitate de 

invitaţi la lucrările Comisiilor au participat din partea Ministerului Culturii domnul 

Radu Boroianu, secretar de stat, doamna Roxana Bălăuţă, director şi doamna 

Camelia Marcu, director general al Direcţiei economice. Membrii Comisiilor 

reunite au analizat conţinutul proiectului de lege. Au luat cuvântul domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu şi domnul senator Georgică Severin. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiilor au hotărât cu majoritate de voturi să avizeze 

favorabil proiectul de lege. 

3. Dezbaterea Legii bugetului de stat pentru anul 2014 (PL-x 514/2013).  

Audierea reprezentanţilor ordonatorilor principali de credite (PL-x 514/2013). 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. Din partea Ministerului Culturii 

(Anexa 3/27) au participat în calitate de invitaţi: domnul Radu Boroianu, secretar 

de stat, doamna Camelia Marcu, director general la Direcţia economică şi doamna 

Roxana Bălăuţă, director în cadrul aceleiaşi direcţii. Din partea Ministerului 

Finanţelor Publice, au luat parte la lucrările Comisiilor reunite doamna Ana Radu, 

director şi doamnele Tanţi Culcer, Dana Boian şi Liliana Petcu, consiliere. Domnul 

Radu Boroianu a făcut o prezentare sintetică a proiectului de buget pentru anul 

2014. În cadrul dezbaterilor au fost analizate amendamentele susţinute de 
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parlamentari, care au vizat în special majorări de sume la bugetul Ministerului 

Culturii, acestea fiind în mare majoritate respinse. Au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, doamna deputat Liliana Mincă, domnul deputat 

Márton Árpád Francisc, domnul deputat Slavomir Gvozdenovici, domnul deputat 

Ion Ochi, domnul deputat Ninel Peia şi domnii senatori Georgică Severin  şi 

Alexandru Mazăre. Astfel, proiectul de buget al Ministerului Culturii a fost avizat 

favorabil, cu unanimitate de voturi, cu un amendament admis şi o serie de 

amendamente respinse. Din partea Institutului Cultural Român (Anexa 3/44) au 

participat la lucrările Comisiilor reunite domnul Lilian Zamfiroiu, preşedinte şi 

doamna Mariana Drăghici, director general economic. Domnul  preşedinte Lilian 

Zamfiroiu a făcut o prezentare sintetică a evenimentelor ce vor marca activitatea 

Institutului Cultural Român în anul viitor, precum şi a priorităţilor instituţiei. Au 

fost analizate propunerile de amendare care nu au întrunit numărul de voturi 

necesar pentru a fi admise. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul 

preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul senator Georgică Severin, doamna deputat 

Liliana Mincă şi domnul deputat Slavomir Gvozdenovici. Proiectul de buget al 

Institutului Cultural Român a fost avizat favorabil, în forma prezentată,  cu 

unanimitate de voturi. Proiectul de buget al Agenţiei Naţionale de Presă 

AGERPRES, Anexa 3/43, a fost prezentat de către domnul Ion Alexandru Giboi, 

director general. Alături de domnia sa au mai fost prezenţi la dezbateri doamna 

Andreea Rotaru, director general adjunct şi domnul Cristian Dan Durleci, director 

general adjunct. Parlamentarii au analizat proiectul de buget pentru anul 2014 şi au 

formulat întrebări. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu, domnul senator Georgică Severin, doamna deputat Liliana Mincă şi 

domnul senator Sorin Roşca Stănescu. La încheierea dezbaterilor membrii 

Comisiilor au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, bugetul Agenţiei Naţionale 

de Presă AGERPRES, în forma prezentată. Proiectul de buget al Consiliului 
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Naţional al Audiovizualului, Anexa 3/11, a fost  prezentat de doamna Laura Corina 

Georgescu, preşedinte al Consiliului Naţional al Audiovizualului. Alături de 

domnia sa au participat la  lucrările Comisiilor doamna Florina Dorobanţu, director 

economic şi doamna Adriana Alexandrescu, director al Direcţiei resurse umane. 

Parlamentarii au formulat întrebări şi au dezbătut propunerile de amendare 

formulate. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, domnul 

senator Georgică Severin, domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul 

deputat Ion Ochi. În urma dezbaterilor, amendamentul de diminuare a cheltuielilor 

de personal cu 100 mii lei, formulat de domnul deputat Márton Árpád Francisc, în 

vederea suplimentării sumei acordate prin buget pentru restaurarea de monumente 

istorice a fost retras. La finalizarea dezbaterilor proiectul de buget al Consiliului 

Naţional al Audiovizualului a fost avizat favorabil în forma prezentată, cu 

majoritate de voturi. Pentru dezbaterea proiectului de buget al Societăţii Române de 

Radiodifuziune, Anexa 3/45, au fost prezenţi la lucrările Comisiei domnul Ovidiu 

Miculescu, preşedinte-director general al serviciului public de radiodifuziune şi 

domnul Constantin Puşcaş, director economic. Dezbaterile s-au axat pe problemele 

financiare cu care se confruntă Radioul public, în special cele privind plata staţiilor 

şi releelor, dar şi pe problema frecvenţelor administrate de ANCOM. În cadrul 

dezbaterilor au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, doamna 

deputat Liliana Mincă, domnul senator Georgică Severin şi domnul senator Sorin 

Roşca Stănescu. La finalul dezbaterilor membrii Comisiilor au avizat favorabil 

proiectul de buget al Societăţii Române de Radiodifuziune, cu unanimitate de 

voturi. Ultimul proiect de buget adus în dezbaterea Comisiilor a fost cel al 

Societăţii Române de Televiziune, Anexa 3/46. Din partea televiziunii publice au 

luat parte la lucrările Comisiei domnul Claudiu Săftoiu, preşedinte director-general, 

doamna Mihaela Boldea, director economic şi domnul Liviu Nicolescu, director al 

Studiourilor centrale. Parlamentarii au formulat întrebări privind situaţia financiară 
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a televiziunii publice şi au propus amendamente de suplimentare a bugetului, 

sumele fiind necesare pentru buna funcţionare a postului de televiziune din 

Republica Moldova. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu, 

domnul deputat Mihai Sturzu şi domnul senator Georgică Severin. La finalul 

dezbaterilor membrii Comisiilor au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, cu 

amendamente admise, proiectul de buget al Societăţii Române de Televiziune. 

Proiectul Legii bugetului de stat  pentru anul 2014 a fost avizat favorabil, cu 

unanimitate de voturi de către membrii Comisiilor reunite, cu amendamentele 

admise şi amendamentele respinse ce fac parte integrantă din avizul comun înaintat 

Comisiilor pentru buget ale Parlamentului. 

 

  
PREŞEDINTE, 

 
Gigel - Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 
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