
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 
 
 

PROCES – VERBAL 

al şedinţelor din zilele  11 şi 12 februarie 2009 

Din numărul total de 19 membri, la lucrările Comisiei în zilele de 11 şi 12 

februarie a.c., au fost prezenţi un număr de 16 deputaţi, lipsind: d-na deputat Roberta 

Alma Anastase (G.P. al PD- L), dl. deputat Theodor Paleologu (G.P. al PD-L) şi dl. 

deputat Relu Fenechiu (G.P. al PNL). 

Studiul şi elaborarea amendamentelor pentru proiectul Legii Bugetului de Stat  

pentru anul 2009 s-au aflat pe agenda membrilor Comisiei  pentru data de marţi. 10 

februarie a.c.  

În data de 11 februarie a.c. membrii Comisiei s-au întrunit în şedinţă comună 

cu membrii Comisiei pentru cultură artă şi mijloace de informare în masă a Senatului.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Raluca Turcan. 

Membrii Comisiei au adoptat, cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de 

zi:Audierea ordonatorilor principali de credite în vederea dezbaterii proiectului Legii 

Bugetului de stat pe anul 2009 ( PL- X  44/2009). Dezbateri în vederea redactării 

avizului comun. În deschiderea şedinţei doamna preşedinte Raluca Turcan a prezentat 

Comisiilor reunite un invitat special,  pe domnul Eugen Sârbu, unul dintre cei mai 

cunoscuţi violonişti din lume, mare personalitate a lumii muzicale, care concertează 

pe o vioară Stradivarius şi este stabilit, în prezent, la Londra. Membrii Comisiilor au 

purtat discuţii cu maestrul Eugen Sârbu, manifestându-şi bucuria de a fi revenit în 

ţară. Au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte 

Victor Socaciu, domnul deputat Mădălin Ştefan Voicu şi domnul deputat Theodor-

Marius Spînu. Doamna preşedinte Raluca Turcan a subliniat necesitate unei 

preocupări sporite din partea Comisiilor, în vederea promovării talentelor 

interpretative româneşti peste hotare şi pentru identificarea posibilităţilor de finanţare 

a unor proiecte vizând organizarea de concerte.  

 La dezbaterea proiectului de Lege privind Bugetul de Stat pe anul 2009 au 

participat în calitate de invitaţi reprezentaţii instituţiilor şi autorităţilor aflate sub 
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control parlamentar. Institutul Cultural Român a fost reprezentat de domnul 

vicepreşedinte Mircea Mihăieş; din partea Ministerului Culturii, Cultelor şi 

Patrimoniului Naţional, au participat domnul Theodor Paleologu, ministru, domnul 

Vasile Timiş, secretar de stat şi doamna Ana Dovleac, director economic; din partea 

Societăţii Române de Radiodifuziune a participat doamna Maria Ţoghină, preşedinte 

– director general şi domnul Constantin Puşcaş, director economic; din partea 

Societăţii Române de Televiziune a participat domnul Alexandru Sassu, preşedinte – 

director general; din partea Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES a participat 

domnul Ioan Mihai  Roşca, director general; Consiliului Naţional al Audiovizualului 

a fost reprezentat de domnul Răsvan Popescu, preşedinte şi de domnul Ioan Onisei, 

vicepreşedinte; din partea Ministerului Finanţelor Publice, au luat parte la lucrările 

Comisiilor reunite doamna Ana Radu, director general şi doamna Liliana Petcu, 

consilier la Direcţia programare bugetară.  

 Domnul Mircea Mihăieş a prezentat sintetic proiectele prioritare ale Institutului 

Cultural Român pe anul 2009 şi sumele stabilite prin proiectul de buget (Anexa nr. 

3/44). Considerând supradimensionat bugetul acordat pe anul 2009 Institutului 

Cultural Român, domnul senator Sergiu Nicolaescu a propus un amendament de 

diminuare a bugetului cu suma de 4.000 mii lei şi direcţionarea acesteia spre 

suplimentarea bugetului Ministerului Culturii, Cultelor Patrimoniul Naţional. Având 

în vedere argumentarea doamnei preşedinte Raluca Turcan conform căreia Institutul 

Cultural Român derulează programe culturale comune cu Ministerul Culturii, 

Cultelor şi Patrimoniul Naţional, cele două amendamente au fost respinse, de 

membrii Comisiilor, cu majoritate de voturi. La dezbateri au luat cuvântul: d-na 

preşedinte Raluca Turcan, d-nul senator Mircea Diaconu, d-nul  senator Sergiu 

Nicolaescu, d-nul senator Radu Alexandru Feldman şi d-nul deputat Mircea Irimescu. 

Bugetul  Institutului Cultural Român a fost votat, cu majoritate de  voturi,  în forma 

prezentată.  

 La dezbaterea asupra bugetului Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 

Naţional (Anexa nr. 3/27 ) pe anul 2009, d-nul ministru Theodor Paleologu  a făcut o 

prezentare sintetică, insistând asupra finanţării minimale şi asupra personalului  
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insuficient din minister, care se ocupă de problemele privind patrimoniului naţional. 

La dezbateri au luat cuvântul: doamna preşedinte Raluca Turcan, d-nul vicepreşedinte 

Victor Socaciu, domnul deputat Theodor Marius Spînu,  domnul deputat Márton 

Árpád Francisc, d-nul deputat Kelemen Hunor  precum şi domnii senatori: Alexandru 

Mazăre, Mircea Diaconu, Cristian Ţopescu şi Radu Alexandru Feldman. Părerile 

exprimate de către parlamentari, cu privire la finanţarea activităţii ministerului, au 

fost, în general, negative. În vederea obţinerii unor procente în plus din PIB, domnul 

senator Radu Alexandru Feldman a propus un vot unanim negativ asupra proiectului 

Legii Bugetului de Stat pe anul 2009. Au fost depuse la Comisii un număr mare de 

amendamente, vizând mai ales majorări de sume pentru: restaurări de monumente 

istorice, achiziţii de clădiri monument sau case memoriale ori pentru construcţia sau 

reabilitarea unor cămine culturale şi case de cultură. Având în vedere că numeroase 

amendamente conţineau solicitări de majorare exagerate, la propunerea doamnei 

preşedinte Raluca Turcan, s-a adoptat cu majoritate de voturi, un amendament al 

Comisiilor, conform căruia: „Sunt adoptate de Comisiile pentru cultură ale 

Parlamentului toate amendamentele depuse de parlamentari, la cele două Comisii, 

cu menţiunea: toate majorările de sume solicitate ce depăşesc 300 mii lei se 

plafonează la această sumă, iar solicitările de majorări mai mici de 300 mii lei sunt 

considerate acceptate în forma prezentată.” 

 Bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional  a fost adoptat 

de către membrii Comisiilor reunite, cu un amendament al Comisiilor pentru cultură, 

ale Parlamentului privind majorarea cu 50.000 mii lei, astfel: 20.000 mii lei la 

capitolul „Cheltuieli cu Bunuri şi Servicii”, 20.000 mii lei la capitolul  „Cheltuieli de 

Capital” şi 10.000 mii lei la capitolul „Transferuri către instituţii publice”. 

 Proiectul de buget al Societăţii Române de Radiodifuziune  (Anexa nr. 3/45) pe 

anul 2009 a fost prezentat de d-na Maria Toghină, preşedinte director – general. 

Parlamentarii au făcut comentarii asupra unor aspecte legate de calitatea emisiunilor, 

nivelul audienţei, necesarul de personal la studiourile teritoriale şi misiunea de post 

public a Radioului public. Nu au fost solicitări de suplimentare a bugetului. Anexa nr. 
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3/45  a fost votată de membrii Comisiilor reunite în forma prezentată, cu unanimitate 

de voturi. 

 Membrii Comisiilor reunite au luat în dezbatere proiectul de buget al Societăţii 

Române de Televiziune (Anexa nr. 3/46). Domnul Alexandru Sassu, în calitate de 

preşedinte director – general, a făcut o succintă prezentare a situaţiei financiare cu 

care se confruntă instituţia pe care o conduce. Parlamentarii au adresat întrebări cu 

privire la noile programe lansate în ultimele luni, TVR3  şi  INFOTVR, situaţia 

personalului, grilele de programe, scăderea audienţei la televiziunea naţională – mai 

ales a programului de ştiri. Au luat cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, domnul 

vicepreşedinte Amet Aledin, domnul vicepreşedinte Victor Socaciu, domnul deputat 

Márton Árpád Francisc, dl. deputat Kelemen Hunor, dl. deputat Vasile Mircea Cazan 

şi domnii senatori Sergiu Nicolaescu, Mircea Diaconu, Alexandru Mazăre, Georgică 

Severin şi Avram Crăciun. La încheierea dezbaterilor, membrii Comisiilor au respins 

două solicitări de majorări de sume, prezentate în două amendamente şi au votat cu 

majoritate de voturi  proiectul de buget al Societăţii Române de Televiziune pe anul 

2009, în forma prezentată. 

  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 dar au fost prezentate problemele legate de 

imposibilitatea acordării de ore suplimentare, prime sau salarii de merit. În acest sens 

s-a solicitat o redistribuirea unor sume în vederea asigurării unui fond pentru 

stimularea personalului dar, având în vedere noile reglementări precum şi motivaţia 

expusă de reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice, nu a fost aprobată. Au luat 

cuvântul: d-na preşedinte Raluca Turcan, domnul deputat Márton Árpád Francisc, 

domnul deputat Micea Irimescu şi domnul senator Georgică Severin. Membrii 

Comisiilor reunite au votat cu majoritate de voturi proiectul de buget al AGERPRES 

pe anul 2009, în forma prezentată. 

 Proiectul de buget al Consiliului Naţional al Audiovizualului Anexa nr. 3/11 a 

fost prezentat de domnul Răsvan Popescu, în calitate de preşedinte. Parlamentarii au 

făcut consideraţii pe marginea necesităţilor financiare ale instituţiei. Au luat cuvântul: 
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doamna preşedinte Raluca Turcan, domnul vicepreşedinte Amet Aledin, domnul 

vicepreşedinte Victor Socaciu, domnul deputat Márton Árpád Francisc, domnul 

deputat Kelemen Hunor şi domnul senator Mircea Diaconu. Domnii deputaţi Márton 

Árpád Francisc şi Kelemen Hunor au propus majorări de sume ce nu au fost 

acceptate. Proiectul de buget al Consiliului Naţional al Audiovizualului a fost votat, 

cu majoritate de voturi, în forma prezentată. 

 La încheierea dezbaterilor asupra anexelor, membrii Comisiilor pentru cultură 

ale Parlamentului au avizat favorabil, cu majoritate de voturi, Proiectul Legii 

Bugetului de stat pe anul 2009, cu amendamente. 

 2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 (PL x 

627/13.10.2009). Dezbateri în vederea întocmirii avizului comun. Membrii 

Comisiilor reunite au analizat conţinutul ordonanţei de urgenţă şi au hotărât cu 

unanimitate de voturi să avizeze negativ această reglementare, fiind în prezent lipsită 

de obiect.  

 Joi 12 februarie a.c. membrii Comisiei pentru cultură arte, mijloace de 

informare în masă a Camerei Deputaţilor au făcut o vizită la sediul Societăţii Române 

de Radiodifuziune, la invitaţia doamnei preşedinte – director general Maria Ţoghină.  

 

 
         

PREŞEDINTE, 
 

Raluca TURCAN 

  SECRETAR, 
 

Florin-Costin PÂSLARU 
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