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S I N T E Z A 
  

         lucrărilor Comisiei din ziua de 12 decembrie 2017 
 

În data de 12 decembrie a.c. Comisia şi-a desfăşurat lucrările 

în şedinţă comună, împreună cu membrii Comisiei pentru cultură şi 

media a Senatului. Membrii Comisiilor au adoptat cu unanimitate de 

voturi următoarea ordine de zi:  

1. Dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2018. 

Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun (PL-x 

567/07.12.2017). Audierea ordonatorilor principali de credite: 

- Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (Anexa 3/27)  
- Societatea Română de Radiodifuziune (Anexa 3/45)  
- Societatea Română de Televiziune (Anexa 3/46)  
- Institutul Cultural Român (Anexa 3/44)  
- Agenţia Naţională de Presă AGERPRES (Anexa 3/43) 
- Consiliul Naţional al Audiovizualului (Anexa 3/11) 
La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de 

invitaţi: din partea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale 

(Anexa 3/27), domnul ministru Lucian Romașcanu, doamna Ani 

Hurduc, secretar general și doamna Roxana Bălăuță, director 

economic; din partea Societăţii Române de Radiodifuziune (Anexa 

3/45), domnul Georgică Severin, preşedinte – director general și 
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doamna Mihaela Kaytor, consilier președinte – director general; din 

partea Societăţii Române de Televiziune (Anexa 3/46), doamna 

Doina Gradea, director general interimar şi doamna Liliana Potecă, 

şef Serviciu contabilitate; din partea Consiliului Naţional al 

Audiovizualului (Anexa 3/11) doamna preşedinte Laura Corina 

Georgescu, doamna Cristina Gheorghiaș, director economic şi 

doamna Adriana Alexandrescu, şef Birou resurse umane; Institutul 

Cultural Român (Anexa 3/44) a fost reprezentat de doamna 

preşedinte Liliana Țuroiu și domnul Gheorghe Mirel Taloș, 

vicepreședinte; din partea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES 

(Anexa 3/43) a participat domnul Alexandru Ion Giboi, director 

general şi doamna Cristina Ţintescu, director financiar, director 

financiar; din partea Ministerului Finanţelor Publice, a participat la 

lucrările Comisiilor reunite doamna Tanți Colcer, consilier. 

În cursul dezbaterilor, au fost audiaţi reprezentanţii 

ordonatorilor de credite, iar parlamentarii au formulat întrebări şi au 

votat fiecare anexă în parte. Astfel, proiectul de buget al 

Ministerului Culturii şi Identităşii Naţionale - Anexa 3/27 - a fost 

avizat favorabil, cu majoritate de voturi, cu nouă amendamente 

admise; proiectul de buget al Societăţii Române de Radiodifuziune - 

Anexa 3/45 - a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi, în 

forma prezentată; proiectul de buget al Societăţii Române de 

Televiziune - Anexa 3/46 - a fost avizat favorabil, cu majoritate de 

voturi, în forma prezentată; Anexa 3/44, reprezentând proiectul de 

buget al Institutului Cultural Român, a fost avizată favorabil, cu 
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unanimitate de voturi, cu un amendament admis; Anexa 3/43, 

reprezentând proiectul de buget al Agenţiei Naţionale de Presă 

AGERPRES, a fost avizată favorabil, cu unanimitate de voturi, în 

forma prezentată;  Anexa 3/11, reprezentând proiectul de buget al 

Consiliului Naţional al Audiovizualului, a fost avizată favorabil cu 

unanimitate de voturi, cu un amendament admis. 

La încheierea dezbaterilor asupra anexelor, membrii 

Comisiilor reunite au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a Proiectului Legii Bugetului de stat pentru anul 2018 şi 

redactarea unui aviz comun, cu amendamente admise şi respinse. 

În data de 12 decembrie 2017, la lucrările Comisiei, din 

numărul total de 14 deputaţi au fost prezenţi 13 parlamentari: 

domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup parlamentar al PNL), 

domnul vicepreşedinte Dragoș Petruț Bârlădeanu (Grup parlamentar 

al PSD), domnul vicepreşedinte Damian Florea (neafiliat), doamna 

vicepreşedinte Diana Adriana Tușa (Grup parlamentar al PSD), 

domnul secretar Nicolae Miroslav Petreţchi (Grup parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale), doamna secretar Beatrice Tudor (Grup 

parlamentar al PSD), domnul deputat Iulian Bulai (Grup 

parlamentar al USR), domnul deputat Nicolae Bacalbaşa Dobrovici 

(Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Bogdan Gheorghiu 

(Grup parlamentar al PNL), domnul deputat Emil Marius Paşcan 

(Grup parlamentar al PMP), domnul deputat Liviu Ioan Adrian 

Pleşoianu (Grup parlamentar al PSD), domnul deputat Gheorghe 

Dinu Socotar (Grup parlamentar al PSD) şi doamna deputat Oana 
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Silvia Vlăducă (Grup parlamentar al PSD); absent a fost domnul 

deputat Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR).  

 

 
         PREŞEDINTE,     

  Gigel Sorinel ŞTIRBU                 
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