PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă

SINTEZA
lucrărilor Comisiei din ziua de 11 februarie 2019
În data de 11 februarie 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 2019.
Dezbateri

în

vederea

întocmirii

avizului

comun

(PL-x

26/09.02.2019). 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 Valer Daniel Breaz, doamna Rela
Nicoleta Ştefănescu, secretar general și doamna Roxana Bălăuţă,
director

economic;

din

partea

Consiliului

Naţional

al

Audiovizualului (Anexa 3/11), doamna vicepreşedinte interimar

Monica Gubernat, doamna Cristina Gheorghiaş, director economic
şi doamna Adriana Alexandrescu, şef birou resurse umane;
Institutul Cultural Român (Anexa 3/44) a fost reprezentat de
doamna preşedinte Liliana șuroiu, domnul Gheorghe Mirel Taloş,
vicepreședinte şi domnul Krizbai Bela Dan, vicepreşedinte; din
partea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES (Anexa 3/43),
doamna Claudia – Victoria Nicolae, director general şi doamna
Cristina Ţintescu, director financiar adjunct; din partea Societăţii
Române de Radiodifuziune (Anexa 3/45), domnul Georgică
Severin, preşedinte – director general și doamna Elena Borcea,
director economic; din partea Societăţii Române de Televiziune
(Anexa 3/46), au luat parte la lucrările Comisiilor reunite doamna
Doina Gradea, preşedinte - director general, doamna Liliana Potecă,
director economic şi domnul Alexandru Sassu, producător general;
din partea Ministerului Finanţelor Publice, au participat la lucrările
Comisiilor reunite doamna Tanși Colcer, consilier şi doamna Iulia
Dana Boian.
În

cursul

dezbaterilor

au

fost

audiaţi

reprezentanţii

ordonatorilor de credite, parlamentarii au formulat întrebări şi au
votat fiecare anexă în parte. Au fost analizate amendamentele
susţinute de parlamentari ce au vizat, în general, majorări de sume,
acestea fiind în majoritate admise.
Proiectul de buget al Ministerului Culturii, Anexa 3/27, a fost
avizat favorabil, cu majoritate de voturi, 40 amendamente admise;
Anexa 3/11, reprezentând proiectul de buget al Consiliului Naţional
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al Audiovizualului, a fost avizată favorabil cu majoritate de voturi,
fără amendamente; Anexa 3/43, reprezentând proiectul de buget al
Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, a fost avizată favorabil,
cu majoritate de voturi, cu un amendament admis; Anexa 3/44,
reprezentând proiectul de buget al Institutului Cultural Român, a
fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi, cu două amendamente
admise; proiectul de buget al Societăţii Române de Radiodifuziune
(Anexa 3/45) a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi, cu trei
amendamente admise; proiectul de buget al Societăţii Române de
Televiziune, (Anexa 3/46) a fost avizat favorabil, cu majoritate de
voturi, în forma prezentată.
La

încheierea

dezbaterilor

asupra

anexelor,

membrii

Comisiilor pentru cultură ale celor două Camere ale Parlamentului
au avizat favorabil, cu majoritatea voturilor parlamentarilor
prezenţi, Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019, cu
amendamentele admise şi respinse.
2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.101/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat
pe anul 2018 (PL x 794/2018). Dezbateri în vederea întocmirii
avizului comun. Parlamentarii au analizat conţinutul proiectului de
lege precum şi documentele însoţitoare.
La încheierea dezbaterilor, membrii Comisiilor pentru cultură
ale celor două Camere ale Parlamentului au hotărât, cu majoritatea
voturilor parlamentarilor prezenţi, avizarea favorabilă a proiectului
de lege.
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În data de 11 februarie 2019, la lucrările Comisiei, din
numărul total de 15 deputaţi au fost prezenţi 15 parlamentari:
domnul preşedinte Gigel Sorinel Ştirbu (Grup parlamentar al PNL),
domnul vicepreşedinte Dragoș Petruț Bârlădeanu (Grup parlamentar
al PSD), domnul vicepreşedinte Damian Florea (Grup parlamentar
al PSD), 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
Kelemen Hunor (Grup parlamentar al UDMR), 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), domnul
deputat Ionuţ – Marian Stroe (Grup parlamentar al PNL) şi doamna
deputat Oana Silvia Vlăducă (neafiliat).

PREŞEDINTE,
Gigel Sorinel ŞTIRBU
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