
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru  cultură, arte, mijloace de informare în masă 

 

PROCES -VERBAL 

al şedinţelor Comisiei din zilele de 18 şi 19 ianuarie 1999 

  La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de 18 ianuarie, 18 deputaţi, lipsind dnii. deputaţi Radu 

Ştefan Mazăre (independent) şi Alexandru Sassu (G.P. al USD-PD), iar, în ziua de 19 ianuarie, 19 deputaţi, lipsind 

domnul deputat Alexandru Sassu (G.P. al USD-PD). 

 Lucrările şedinţei au fost conduse de dnul. preşedinte Gabriel Ţepelea. 

 Comisia a adoptat următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul de Lege privind adoptarea bugetului de stat pe anul 1999. Dezbateri în vederea întocmirii avizului. 

Audierea reprezentanţilor celor mai importante instituţii de cultură. 

În şedinţa Comisiei din data de 18 ianuarie au fost discutate următoarele proiecte de buget: 

1. Proiectul de buget al Fundaţiei Culturale Române pe anul 1999. La dezbateri au participat 

vicepreşedinta Fundaţiei, doamna Angela Martin, şi doamna Anca Radu. Alocaţia solicitată de 

Fundaţia Culturală Română este de 22.250.000 lei. A fost prezentat planul de activităţi culturale ale 

Fundaţiei pe anul 1999, în care s-a pus accentul pe un proiect cultural special: participarea României 

la „Festivalul de Arte şi Tradiţii Populare“ ce se va desfăşura în perioada 23 iunie – 4 iulie a.c. la 

Washington. A fost de asemenea, subliniată diversitatea acţiunilor culturale organizate de Fundaţia 

Culturală Română, atât în ţară cât şi în străinătate, şi necesitatea susţinerii financiare pentru 

îmbunătăţirea imaginii României în lume. Au luat cuvântul dnele. deputate Monica Musca şi Ileana 

Filipescu şi dnii. deputaţi Adrian Iorgulescu, Mădălin Voicu, Alexandru Badea. Vorbitorii au 

apreciat planul de activităţi pe anul 1999 al Fundaţei şi au susţinut necesitatea sprijinului financiar 

din partea Guvernului în legătură cu proiectele de anvergură internaţională. 
2. Proiectul de buget pe anul 1999 al Oficiului Naţional al Cinematografiei. Invitat, domunul preşedinte Radu 

Gabrea. Domnul preşedinte Gabrea a prezentat programul de filme (în număr de 14) aflate deja în producţie şi necesarul 

de fonduri pentru finalizarea acestora în anul 1999. S-a pus accentul pe necesitatea sprijinirii producţiei naţionale de 

filme. În acest sens s-au adus în discuţie dificultăţile cu care se confruntă Oficiul Naţional al Cinematografiei în legătură 

cu virarea şi urmărirea încasărilor contribuţiilor datorate de agenţi economici Fondului Cinematografic Naţional. Faţă de 

suma totală alocată prin proiectul de buget – 19.478.600 mii lei, au fost solicitate la capitolul transferuri 13,5 miliarde lei 

şi la capitolul cheltuieli salarii faţă de 724.900 mii lei la 1.299 milioane lei. 

 

 

Au luat cuvântul domnii deputaţi Lazăr Lădariu şi Eugen Nicolicea, insistând în cursul discuţiilor, asupra  

recuperării datoriilor din partea agenţilor economici, această modalitate fiind considerată o sursă de sporire a bugetului. 

3. Proiectul de buget al Departamentului Informaţiilor Publice al Guvernului. Invitat domnul director Adrian 

Firică. S-a făcut o prezentare a activităţii acestui departament care se ocupă de alcătuirea unor programe de imagine ale 
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României în lume, subliniindu-se necesitatea participării româneşti la evenimente internaţionale 

importante. Anul acesta ca prim obiectiv este realizarea pavilionului românesc la expoziţia de la Hanovra. Faţă de 6,1 

miliarde lei solicitate, prin proiectul de buget pe anul 1999, s-au alocat 5,7 miliarde lei.  

Au luat cuvântul următorii deputaţi: dna. Monica Octavia Musca, dnii. Lazăr Lădariu şi Árpád Francisc Márton, 

insistându-se asupra necesităţii sprijinului financiar pentru realizarea de materiale de prezentare: publicaţii, casete video 

etc. şi în vederea participării la manifestările internaţionale de aploare. 

La şedinţa Comisiei din data de 19 ianuarie a.c. au fost dezbătute următoarele proiecte de buget: 

1. Proiectul de buget pe anul 1999 al Societăţii Române de Televiziune. Au participat la discuţii domnul 

preşedinte-director general Cristian Hadjiculea, domnul director general adjunct Bogdan Postelnicu şi doamna director 

general adjunct Sabina Petre . S-a făcut o prezentare generală asupra dificultăţilor cu care se confruntă Societatea 

Română de Televiziune din punct de vedere financiar aflată într-o perioadă de restructurare. Faţă de suma totală alocată 

prin proiectul de buget al acestui an – 87.086.600 mii lei, s-au solicitat 327.914.700 mii lei, cu defalcările necesare pe 

capitole de cheltuieli . S-a insistat asupra sporirii sumei acordate pentru TVR Internaţional, care ar urma să prelungească 

programul de emisie la 8 ore, fiind necesare 30 miliarde lei faţă de cele 12,8 miliarde lei acordate. Deasemenea, s-a 

susţinut creşterea sumei acordate pentru achiziţionarea de echipamente, de la 1.057.000 mii lei la 13.500.000 mii lei. În 

cursul discuţiilor s-a pus accentul pe dezvoltarea posturilor teritoriale, pentru care anul acesta nu s-au alocat fonduri. 

 Au luat cuvântul următorii deputaţi: dna. Monica Octavia Musca, dnii. Dumitru Pîslaru, Eugen Nicolicea, 

Slavomir Gvozdenovici, Mădălin Voicu, Gabriel Ţepelea. Au fost sugerate ca surse de sporire a veniturilor: acţiuni 

publicitare şi identificarea unor modalităţi de restructurare. S-a hotărât fixarea datei pentru o şedinţă de analiză a 

programului de restructurare al Societăţii Române de Televiziune. 

2. Proiectul de buget pe anul 1999 al Societăţii Române de Radiodifuziune. Invitaţi: domnii Tudor 

Cătineanu - preşedinte, Gheorghe Verman - director şi Doru Ionescu, director. Domnul 

preşedinte Cătineanu a prezentat care sunt problemele instituţiei insistând asupra sistemului de  

 

finanţare al Societăţii Române de Radiocomunicaţii care se realizează prin intermediul SRTV şi 

Societatea Română de Radiodifuziune, sume datorate acesteia din urmă fiind foarte mari şi depăşind 

posibilităţile bugetare ale celor două instituţii. În acest sens, faţă de 155.485.000 mii lei, 

reprezentând suma alocată prin proiectul de buget Societăţii Române de Radiodifuziune ar fi 

necesară o suplimentare de 101 miliarde lei. În cursul dezbaterilor s-a subliniat faptul că în anul 

1999, Societatea Română de Radiodifuziune a adus la bugetul de stat suma de 129 miliarde lei şi ar 

fi necesară o modificare legislativă cu privire la posibilitate de folosire a unor venituri în scopul 

autofinanţării parţiale. 
 Au luat cuvântul următorii deputaţi: dnii.Lazăr Lădariu, Árpád Francisc Márton şi Gabriel Ţepelea. Aceştia au 

susţinut necesitatea obţinerii unei derogări cu privire la folosirea unor fonduri de către Societăţii Române de 

Radiodifuziune. 

 3. Proiectul bugetului de stat pentru Consiliul Naţional al Audiovizualului. La dezbateri au participat, în calitate 

de invitaţi: domnul Mircea Sorin Moldovan – preşedinte, domnul Şerban Madgearu şi doamna Cristina Ciucă – membri, 

şi dna. Marielena Costandache  - director economic. Au fost prezentate dificultăţile cu care se confruntă această 

instituţie, cu un personal insuficient, având salarii foarte modeste, aflându-se practic în imposibilitatea desfăşurării 

activităţii de urmărire a respectării legislaţiei specifice în vigoare, de către cei 1.600 de deţinători de licenţe.  Faţă de 
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suma totală acordată  - 5.941.143 mii lei a fost solicitată o creştere de 7 miliarde lei, sugerându-se ca 

posibile surse două ministere cu sume considerabile la bugetul anului 1999, şi anume: Ministerul Transporturilor şi 

Ministerul Industriei şi Comerţului.  

Au luat cuvântul următorii deputaţi : dl. Gabriel Ţepelea, dl. Árpád Francisc Márton. Ei au propus ca o posibilă 

sursă de finanţare folosirea unei părţi din taxele realizate de Consiliul Naţional al Audiovizualului pentru acordarea de 

licenţe, acest lucru putând fi realizat doar cu ajutorul unei modificări legislative.  

În încheierea şedinţei, domnul preşedinte Gabriel Ţepelea a arătat disponibilitatea Comisiei de a susţine toate 

creşterile de buget solicitate de reprezentanţii instituţiilor care au participat la dezbateri, înţelegând necesitatea alocării 

unor sume mai mari pentru cultură, ca obiectiv de o deosebită impotanţă naţională. S-a subliniat că bugetul de 

austeritate, datorat unor condiţii obiective va afecta toate ministerele. 

   

PREŞEDINTE, 

Gabriel ŢEPELEA  

 

SECRETAR, 

Puiu HAŞOTTI 
 


