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CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 
 

S I N T E Z A 
 

 lucrărilor Comisiei din ziua de 5 decembrie 2011 
 

 Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi, 

următoarea ordine de zi:  

1. Audierea ordonatorilor principali de credite în vederea dezbaterii 

proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2012 (PL- X 692/2011). Dezbateri 

în vederea redactării avizului comun.  

- Consiliul Naţional al Audiovizualului; Anexa 3/11 

- Agenţia Naţională de Presă AGERPRES; Anexa 3/43  

- Institutul Cultural Român; Anexa 3/44  

- Societatea Română de Radiodifuziune; Anexa 3/45  

- Societatea Română de Televiziune; Anexa 3/46  

- Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional; Anexa 3/27 

 La dezbaterea proiectului de Lege privind Bugetul de Stat pe anul 2012 

au participat, în calitate de invitaţi, reprezentaţii instituţiilor şi autorităţilor 

aflate sub control parlamentar. Consiliul Naţional al Audiovizualului a fost 

reprezentat de domnul Răsvan Popescu, preşedinte, domnul Ioan Onisei, 

vicepreşedinte şi doamna Adriana Filip director economic; din partea 

Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES a participat domnul Ioan Mihai 

Roşca, director general şi doamna Elena Murar; Institutul Cultural Român a 

fost reprezentat de domnul Horia Roman Patapievici, preşedinte, domnul 

Mircea Mihăieş, vicepreşedinte şi doamna Mariana Drăghici, director 

economic; din partea Societăţii Române de Radiodifuziune a participat 

domnul Demeter Andras Istvan, preşedinte – director general şi domnul 
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Constantin Puşcaş, director economic; din partea Societăţii Române de 

Televiziune au participat domnul  Alexandru Lăzescu preşedinte – director 

general, domnul Eugen Vasiliu – consilier şi doamna Larisa Dincă – director 

de comunicare; din partea Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional, au 

participat domnul ministru Kelemen Hunor şi doamna secretar general 

Mihaela Ioana Kaitor; din partea Ministerului Finanţelor Publice, au fost de 

faţă la lucrările Comisiilor reunite doamna Tanţi Culcer, consilier la Direcţia 

Generală Programare Bugetară şi doamna Mioara Măsariu, şef serviciu. 

 Proiectul de buget al Consiliului Naţional al Audiovizualului, Anexa 

nr. 3/11, a fost prezentat de domnul Răsvan Popescu, în calitate de 

preşedinte. Domnia sa a expus problemele de salarizare cu care s-a 

confruntat instituţia şi în anul care a trecut, având din nou fonduri 

insuficiente pentru personalul cu contractul suspendat ce urmează să revină 

la post. În acest sens a fost solicitată o suplimentare la capitolul cheltuieli de 

personal de 255 mii lei, sumă absolut necesară bunei funcţionări a instituţiei. 

Parlamentarii au făcut consideraţii pe marginea necesităţilor financiare ale 

instituţiei. Amendamentul de suplimentare a bugetului Consiliului Naţional 

al Audiovizualului a fost votat, şi respins cu 8 voturi pentru, 12 voturi 

împotrivă şi 2 abţineri. Membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil 

bugetul Consiliului Naţional al Audiovizualului pe anul 2012, cu majoritate 

de voturi (13 voturi pentru, 8 împotrivă şi 1 abţinere). 

 Domnul Ioan Mihai Roşca, director general al Agenţiei Naţionale de 

Presă AGERPRES, a făcut o sinteză asupra proiectului de buget prezentat în 

Anexa nr. 3/43. Nu s-au solicitat majorări de sume. Membrii Comisiilor 

reunite au votat cu  majoritate de voturi proiectul de buget al Agenţiei 

Naţionale de Presă AGERPRES pe anul 2012, în forma prezentată. 
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  În cadrul dezbaterii asupra proiectului de buget înscris la Anexa 3/44 - 

Bugetul Institutului Cultural Român pe anul 2012 - a luat cuvântul domnul 

Horia Roman Patapievici, preşedintele Institutului Cultural Român, care a 

prezentat câteva din programele vizate de instituţie pentru anul 2012. 

Domnia sa a subliniat faptul că bugetul pentru anul 2012 îi va permite să îşi 

îndeplinească cu succes proiectele pe care le are în vedere, acestea 

reprezentând o investiţie pe termen lung, ca orice investiţie în cultură. La 

finalul dezbaterilor membrii Comisiilor reunite au avizat favorabil cu 

majoritate de voturi (14 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 1 abţinere), 

proiectul de buget prezentat în Anexa 3/44, în forma prezentată. 

 Proiectul de buget pe anul 2012 al Societăţii Române de 

Radiodifuziune, înscris  în Anexa nr. 3/45 a fost prezentat de dl. Demeter 

Andras Istvan, preşedinte director – general. În cursul dezbaterilor 

parlamentarii au făcut aprecieri asupra unor aspecte legate de buna 

organizare a lansării postului de radio de la Chişinău, Republica Moldova, cu 

ocazia zilei de 1 decembrie, Ziua Naţională a României. Postul de radio a 

fost organizat în parteneriat cu o entitate privată. Astfel postul „Arena FM” 

şi-a schimbat denumirea în Radio-Chişinău, la acest post Societatea Română 

de Radiodifuziune deţinând pachetul majoritar de acţiuni. În încheierea 

dezbaterilor la Anexa nr. 3/45, proiectul de buget pe anul 2012 a fost avizat 

favorabil de membrii Comisiilor reunite, cu  majoritate de voturi (16 voturi 

pentru, 6 voturi împotrivă şi 1 abţinere), în forma prezentată de Guvern. 

 Membrii Comisiilor reunite au luat în dezbatere proiectul de buget al 

Societăţii Române de Televiziune  pe anul 2012 (Anexa nr. 3/46). Domnul 

Alexandru Lăzescu în calitate de preşedinte director – general, a făcut o 

succintă prezentare a situaţiei financiare cu care se confruntă această 
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instituţie unde, deşi s-au înregistrat pierderi încă din anul 2005, în primul 

trimestru al anului 2011 s-a reuşit o reducere a deficitului cu aproximativ 

35%. Fiind întrebat care este opinia domniei sale în legătură cu reducerea 

cheltuielilor de personal, domnul preşedinte – director general a subliniat 

faptul că vor fi analizate şi luate în calcul toate modalităţile de economisire 

care nu implică disponibilizări de personal. Ca şi preşedintele - director 

general al serviciului public de radiodifuziune, domnul Alexandru Lăzescu a 

expus probleme pe care le întâmpină postul public de televiziune în ceea ce 

priveşte negocierea sumelor şi plata sumelor pentru echipamentul tehnic - 

staţii şi relee. La încheierea dezbaterilor, membrii Comisiilor au avizat 

favorabil cu majoritate de voturi proiectul de buget al Societăţii Române de 

Televiziune pe anul 2012 (14 voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi nici o 

abţinere), în forma prezentată de Guvern. 

 La dezbaterea asupra bugetului Ministerului Culturii şi Patrimoniului 

Naţional (Anexa nr. 3/27) pe anul 2012, d-nul ministru Kelemen Hunor a 

făcut o prezentare sintetică a proiectului, insistând asupra finanţării 

insuficiente şi asupra problemelor privind patrimoniul cultural naţional. În 

prezent, monumentele istorice ce se află înscrise pe lista de priorităţi a 

programului naţional de restaurare necesită finanţarea urgentă a lucrărilor de 

restaurare, din care o parte ar trebui finalizate în cursul anului viitor. În acest 

sens, ministrul culturii a expus faptul că a obţinut din partea ministrului de 

finanţe un angajament privind alocarea sumei de circa 20 de miliarde de lei, 

provenind din fondurile Loteriei Naţionale. A fost enunţată de asemenea 

necesitatea finanţării şantierelor de restaurare deschise, precum şi a celor ce 

se vor deschide în anul viitor: Teatrul Naţional I.L. Caragiale din Bucureşti, 

respectiv, Opera Română din Bucureşti, Palatul Culturii din Iaşi şi Muzeul 
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Ţăranului Român. Domnul ministru al culturii a anunţat finalizarea lucrărilor 

la Biblioteca Naţională a României, ce urmează a fi inaugurată pe data de 14 

decembrie 2011. De asemenea, domnul ministru Kelemen Hunor a informat 

Comisiile pentru cultură în legătură cu programul multianual de cercetare 

arheologică, ce va demara în anul 2012,  fiind derulat prin intermediul 

Muzeului Naţional de Istorie din Cluj. Părerile exprimate de către 

parlamentari, cu privire la finanţarea activităţii ministerului, au fost unanim 

negative. Au fost depuse la Comisii un număr de amendamente, vizând mai 

ales majorări de sume pentru: reabilitarea unor cămine culturale şi case de 

cultură, dar şi lucrări de investiţii pentru unele monumente istorice. Domnul 

ministru Kelemen Hunor a subliniat faptul că nu poate lua în considerare nici 

un amendament privind lucrări de reabilitare la cămine culturale sau case de 

cultură, întrucât acestea intră în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării 

Regionale şi Turismului, iar în ceea ce priveşte monumentele istorice, 

finanţările prioritare sunt înscrise în planul naţional de restaurare, nici o 

solicitare de suplimentare neputând fi acceptată. În concluzie, la propunerea 

domnilor senatori Gheorghe Bârlea şi Mircea Diaconu amendamentele 

depuse pentru bugetul Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional nu au 

mai fost dezbătute de membrii comisiilor reunite. Bugetul înscris la anexa 

3/27 a fost avizat cu majoritate de voturi (16 voturi pentru, 5 voturi împotrivă 

şi 3 abţineri) în forma prezentată. 

 La încheierea dezbaterilor asupra anexelor, membrii Comisiilor pentru 

cultură ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au avizat favorabil, cu  

majoritate de voturi, Proiectul Legii Bugetului de stat pe anul 2012, cu un 

amendament respins. 
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În ziua de 5 decembrie a.c. la lucrările Comisiei, din numărul total de 

20 de membri au fost prezenţi 18 deputaţi: dl. vicepreşedinte Victor Socaciu 

(G.P. al PSD), dl. vicepreşedinte Amet Aledin (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), d-na secretar Brânduşa Cornelia Novac (G.P. al PD-L), d-na 

deputat Roberta Alma Anastase (G.P. al PD-L), dl. deputat Florin Serghei 

Anghel (G.P. al PD-L), dl. deputat Marin Bobeş (G.P. al PSD), dl. deputat 

Mircea Irimescu (G.P. al PNL), dl. deputat Márton Árpád Francisc (G.P. al 

UDMR), dl. deputat Florin Ciprian Luca (G.P. al PSD), dl. deputat Theodor 

Paleologu (G.P. al PD-L), dl. deputat Duşan Popov (G.P. al Minorităţilor 

Naţionale), dl. deputat Gheorghe - Mirel Taloş (G.P. al PNL), dl. deputat 

Horea Dorin Uioreanu (G.P. al PNL), dl. deputat Mădălin Voicu (G.P. al 

PSD) şi dl. deputat Gheorghe Zoicaş (Fără apartenenţă la un grup 

parlamentar - independent), următorii parlamentari au fost absenţi: dl. 

deputat Mircea Vasile Cazan (G.P. al PNL) şi dl. deputat Florin-Costin 

Pâslaru (G.P. al PSD), iar următorii deputaţi au fost înlocuiţi astfel: d-na 

deputat Raluca Turcan (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de dl. deputat Dumitru 

Pardău, dl. deputat Kelemen Hunor (G.P. al UDMR) a fost înlocuit de dl. 

deputat Pál Ándrás (G.P. al UDMR), dl. şi d-na deputat Teodora Virginia 

Trandafir (G.P. al PD-L) a fost înlocuită de dl. deputat Viorel Arion (G.P. al 

PD-L).  

 

                  PREŞEDINTE,                                            SECRETAR, 

      Raluca TURCAN                                Florin-Costin   PÂSLARU           
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