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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, lipsind dnii. deputaţi Gabriel 

Ţepelea, Alexandru Ioan Badea (G.P. al PNŢCD-Civic-Ecologist) şi Radu Ştefan Mazăre 

(independent). 

 Lucrările şedinţei au fost conduse, alternativ, de dna. vicepreşedinte Eugenia 

Moldoveanu şi de dl. vicepreşedinte Alexandru Sassu. 

 Comisia a adoptat, în unanimitate, următoarea ordine de zi: 

 1. Proiectul legii bugetului de stat pe anul 1998. Dezbateri în vederea avizării.  

 Au fost audiaţi delegaţii unor ordonatori de credite. 

 Din partea Ministerului Culturii au fost prezenţi dl. secretar de stat Kelemen Hunor, 

dna. secretar general Delia Ruxandra Mucică şi dna. director general Georgeta Raicu. 

Consiliul Naţional al Audiovizualului a fost reprezentat de dl. Mircea Sorin Moldovan, 

preşdinte, dna. Cristina Ciucă şi dl. Mircea Baciu, membri, şi dna. Marielena Costandache, 

director. Din partea Fundaţiei Culturale Române, au participat dl. Augustin Buzura, 

preşedinte, şi dna. Angela Martin, consilier. Dl. seceretar de stat Eugen Clinciu, de la 

Ministerul pentru Relaţia cu Parlamentul, a însoţit la dezbateri pe redactorii şefi ai ziarelor 

Cuvântul Nou şi Adevărul Harghitei, Ioan Negulici şi, respectiv, Mihail Groza. 

 Delegaţia Ministerului Culturii a precizat că necesarul bugetului pentru 1998 se ridică 

la 826 miliarde lei, sumă cu 244 miliarde mai mare decât cea aprobată de Guvern. De 

exemplu, numai pentru fondul alocat lucrărilor de restaurare a monumentelor istorice ar fi fost 

necesare încă c. 142 miliarde lei. 

 Membrii Comisiei au solicitat detalii în legătură cu conţinutul prevederilor noii 

hotărâri de guvern privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii. A fost discutată 
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situaţia precisă a unor insituţii a căror funcţionare a fost defectuoasă în ultimii ani, cum este 

cazul Casei de Presă şi Editură „Cultura Naţională“.  

 Comisia a primit lămuriri în ceea ce priveşte destinaţia fondurilor alocate restaurării 

monumentelor istorice în anul 1997. 

 Reprezentanţii Consiliului Naţional al Audiovizualului au detaliat cererea lor, pornind 

de la situaţia financiară dezastruoasă, în prezent, a instituţiei. S-a precizat că, în momentul de 

faţă, Consiliul nu poate achita facturile curente. Consiliul ar mai avea nevoie, în acest an, de c. 

4 miliarde lei, pentru satisfacerea minimelor sale necesităţi şi pentru achitarea cotizaţiilor la 

organismele internaţionale. 

 Conducerea Fundaţiei Culturale Române a atras atenţia asupra necesităţii suplimentării 

subvenţiei, pentru acest an, cu c. 4 miliarde lei, pentru asigurarea cheltuielilor de organizare a 

manifestării speciale dedicate României, în ziua de 4 iulie      - sărbătoarea naţională a Statelor 

Unite ale Americii -, de către Smithonian Institution, la Washington D.C. Dna. deputat 

Leonida Iogra Lari a susţinut că, în loc să primească bani, Fundaţia ar trebui desfiinţată. Dl. 

Augustin Buzura a răspuns, arătân cât de valoroase au fost programele Fundaţiei, în ultimii 

ani, şi cât de mare a fost contribuţia acesteia la ajutorarea românilor din Republica Moldova. 

 Dl. secretar de stat Eugen Clinciu a cerut sprijinul deputaţilor pentru susţinerea 

financiară a celor două ziare de limbă română din judeţele Covasna şi Harghita, Redactorii 

şefi ai ziarelor au argumentat cererea, precizând care sunt actualele resurse financiare ale 

cotidianelor.   

 Dezbaterile vor continua la proxima şedinţă a Comisiei. 
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