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Catre, 

Comisiile pentru cultura 
 din Senat si Camera Deputatilor 

 
 
 

A V I Z  C O M U N 
la Contul de executie bugetara pe anul 2013 
al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES 

 
 
 Birourile permanente  ale Senatului si Camerei Deputatilor, intrunite in sedinta 
comuna  la data de 19 mai 2014, au hotarat sesizarea Comisiei pentru buget, finante, 
activitate bancara si piata de capital din Senat si Comisiei pentru buget, finante si banci din  
Camera Deputatilor, in vederea intocmirii avizului comun la Contul de executie bugetara pe 
anul 2013 al Agentiei Nationale de Presa AGERPRES. 
  

Potrivit Legii nr.19/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de 
Presa AGERPRES, cu modificarile si completarile ulterioare, AGERPRES este o „institutie 
publica autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, independenta editorial, sub 
controlul Parlamentului”, iar  „finantarea cheltuielilor curente si de investitii ale ROMPRES 
se asigura de la bugetul de stat si din venituri proprii”. 
 
 Analizand executia bugetara pe anul 2013, cele doua Comisii au retinut 
urmatoarele: 
 

- sursele financiare ale societatii se constituie din alocatii de la bugetul de stat si din 
venituri proprii; 
 

- situatiile financiare au fost intocmite in conformitate cu  Legea contabilitatii si Legea 
finantelor publice; 
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- executia bugetara a fost raportata si inregistrata la Ministerul Finantelor Publice sub 
nr.383.729/15.02.2013; 

- prin Legea bugetului de stat, inclusiv prin rectificarea bugetara din cursul anului 2013, 
Agentia a avut prevederi bugetare definitive in suma de 16.654 mii lei din care: 

o subventii de la bugetul de stat -13.504 mii lei  
o venituri proprii - 3.150 mii lei;  

 
- din suma alocata ca subventie bugetara de 13.504 mii lei, Agentia a avut credite 

deschise la nivelul acestei sume, din care a efectuat plati in suma de 13.377,45 mii lei, 
iar suma ramasa neutilizata de 126,55 mii lei a fost virata bugetului de stat;  

 
- veniturile totale realizate insumeaza 16.251 mii lei, din care 2.874 mii lei sunt 

venituri proprii, diferenta fiind subventie de la buget;  
 

- cheltuielile efectiv realizate sunt in suma de 16.251 mii lei, din care cheltuielile de 
personal detin cea mai mare pondere – 74,10%, urmate de cheltuielile cu bunuri si 
servicii si cheltuielile de capital. 
 

- cheltuielile efectiv realizate in anul 2013 au fost finantate in proportie de 82% de la 
bugetul de stat si 18% din venituri proprii; 

 
 
In concluzie, asa cum se arata in raportul de gestiune, executia bugetara  a Agentiei la 
31 decembrie 2013 se incadreaza in subventia aprobata prin lege, alocatiile bugetare 
au fost utilizate pe destinatiile aprobate, iar platile efectuate se incadreaza in bugetul 
anual definitiv al Agentiei; 

 
 

 
Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancara si piata de capital din Senat si Comisia 

pentru buget, finante si bănci din Camera Deputatilor au hotarat, cu majoritate de voturi, 
avizarea  favorabila a contului de execuţie bugetara pe anul 2013 al Agentiei Nationale 
de Presa AGERPRES. 

 
 

 
 
 

PREŞEDINTE,             PREŞEDINTE, 
 

   Senator Cosmin Nicula                           Deputat Eugen Nicolaescu 
 
 
 
       

 
 
 


