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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei comune din 29 ianuarie 2013 
 

În ziua de 29 ianuarie 2013 din numărul total de 23 membri, la lucrările Comisiilor 

pentru cultură reunite au fost prezenţi 20 deputaţi. Absenţi au fost următorii: doamna deputat 

Oana Niculescu-Mizil-Ştefănescu-Tohme (G.P. al PSD), domnul deputat Theodor Paleologu 

(G.P. al PDL) şi domnul deputat Marius Octavian Popa (G.P. al PNL).  

Lucrările Comisiilor pentru cultură au fost conduse, alternativ, de domnul deputat 

Gigel-Sorinel Ştirbu, preşedinte al Comisiei pentru cultură a Camerei Deputaţilor şi 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. Audierea ordonatorilor principali de credite în vederea dezbaterii proiectului 

Legii bugetului de stat pe anul 2013 (L2/2013; PL-x 2/2013). Dezbateri în vederea redactării 

avizului comun.  

La dezbaterea proiectului de lege au participat, în calitate de invitaţi: din partea 

Consiliului Naţional al Audiovizualului (Anexa 3/11), doamna preşedinte Laura Corina 

Georgescu şi doamna Florina Dorobanţu, director economic; din partea Agenţiei Naţionale de 

Presă AGERPRES (Anexa 3/43), domnul Ioan Mihai Roşca, director general şi doamna 

Argentina Traicu, director general adjunct; din partea Societăţii Române de Radiodifuziune 

(Anexa 3/45), domnul Ovidiu Miculescu, preşedinte–director general şi domnul Constantin 

Puşcaş, director economic; din partea Societăţii Române de Televiziune (Anexa 3/46), 

domnul Claudiu Săftoiu, preşedinte–director general şi domnul Demeter Ándras Istvan, 

consilier; din partea Institutului Cultural Român (Anexa 3/44), domnul Andrei Marga, 

preşedinte, domnul Vladimir Simon, vicepreşedinte, domnul Horia Gârbea, vicepreşedinte şi 
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doamna Mariana Drăghici, director economic; din partea Ministerului Culturii (Anexa 3/27), 

domnul ministru Daniel Constantin Barbu, doamna Mihaela Ioana Kaitor, secretar general şi 

d-na Roxana Bălăuţă, director. Din partea Ministerului Finanţelor Publice, au luat parte la 

lucrările Comisiilor reunite: doamna Tanţi Culcer, consilier şi doamna Roxana Petrescu, 

director. În cursul dezbaterilor, au fost audiaţi ordonatorii de credite, parlamentarii au 

formulat întrebări şi au votat fiecare anexă în parte. Bugetele tuturor ordonatorilor de credite 

au fost avizate favorabil, în forma prezentată, cu excepţia Bugetului Ministerului Culturii, 

pentru care a fost adoptat de către Comisiile pentru cultură un amendament la articolul 34 al 

proiectului de lege. Au fost analizate amendamentele susţinute de parlamentari, care au vizat 

în special majorări de sume la bugetul Ministerul Culturii, acestea fiind respinse. S-au mai 

solicitat majorări de sume la Societatea Română de Radiodifuziune (Anexa (3/45), pentru 

plata staţiilor de radioemisie administrate de Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii, care 

prin lege sunt plătite din sume de la bugetul de stat, precum şi la Agenţia de Presă 

AGERPRES (Anexa 3/43), printr-un amendament formulat de un parlamentar. Ambele au 

fost respinse prin vot. Au luat cuvântul domnul preşedinte Gigel-Sorinel Ştirbu, domnul 

vicepreşedinte Mădălin-Ştefan Voicu, domnul vicepreşedinte Slavomir Gvozdenovici, 

domnul secretar Florin-Alexandru Alexe, domnul secretar Florin-Costin Pâslaru şi domnii 

deputaţi Márton Árpád Francisc, Ion Ochi, Dragoş-Ionel Gunia şi Dan-Cristian Popescu. 

La propunerea domnului senator Georgică Severin, preşedintele Comisiei pentru 

cultură a Senatului, Comisiile au hotărât să voteze în bloc amendamentele ce vizau 

suplimentarea bugetului Ministerului Culturii. Acesta au fost respinse cu majoritate de voturi, 

parlamentarii înţelegând constrângerile bugetare actuale.  

 La încheierea dezbaterilor asupra anexelor, membrii Comisiilor pentru cultură ale 

Parlamentului au avizat favorabil, cu majoritate de voturi (17 voturi pentru, nici un vot 

împotrivă şi 4 abţineri), Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2013. 

2. Audierea  candidatului propus de Guvern pentru ocuparea unui post de membru 

în Consiliul Naţional al Audiovizualului, ca urmare a demisiei domnului Mihai Adrian 

Mălaimare. Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. Comisiile reunite în şedinţă 

comună l-au audiat pe domnul Radu Călin Cristea, propus de Guvern, pentru un post de 
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titular (fără propunere de supleant) în Consiliu, până la completarea mandatului în data de 3 

noiembrie 2014. Domnul Radu Călin Cristea a făcut o scurtă prezentare a CV-ului său, 

urmată de întrebări formulate de parlamentari. Au luat cuvântul: domnul preşedinte Gigel 

Sorinel Ştirbu, domnul deputat Márton Árpád Francisc şi domnul senator Sorin Ilieşiu, 

secretar al Comisiei pentru cultură a Senatului. La finalul dezbaterilor membrii Comisiilor 

reunite au votat cu majoritate de voturi (20 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere) 

avizarea favorabilă a candidaturii domnului Radu Călin Cristea. Conform prevederilor Legii 

audiovizualului nr. 504/2002, aceasta va fi supusă votului în plenul Parlamentului.  

 

 

 

   
PREŞEDINTE, 

 
Gigel-Sorinel ŞTIRBU 

 
SECRETAR, 

 
 Florin - Costin PÂSLARU 
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