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PROCES -VERBAL 

al şedinţei comune a Comisiei, cu membrii Comisiei pentru cultură, artă şi mijloace 

de informare în masă a Senatului, din ziua de 20 ianuarie 1999 

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

Ştefan Mazăre (independent) şi Alexandru Sassu (G.P. al USD-PD). 

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

şi de dnul. senator Eugen Vasiliu. 

 Comisiile 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 Ministerului Culturii: Ion 

Caramitru, ministru, Delia Ruxandra Mucică, secretar general, Adriana Tănăsescu, 

director general, Georgeta Butnariu, director şi dl. Mihai Oprean, directorul Oficiului 

Naţional pentru Protejarea Patrimoniului Cultural Naţional. A mai participat dnul. Nicolae 

Aurel Alexi, preşedintele Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori. 

Dnul. ministru Ion Caramitru a făcut o prezentare generală a planului de activitate 

al Ministerului Culturii pentru anul 1999, în care a pus accentrul pe diversitatea 

proiectelor şi programelor avute în vedere, atât pe plan naţional, cât şi pe plan 

internaţional. Faţă de 0,13% din PIB cât a solicitat Ministerul Culturii, prin proiectul de 

buget a fost alocat 0,11%, ceea ce reprezintă suma de 530.307.963 mii lei. Ceilalţi 

reprezentanţi ai Ministerului au răspuns întrebărior punctuale ale parlamentarilor. 

Dnul. Alexi a făcut o prezentare generală asupra situaţiei în care se află creatorii 

din România. 

La dezbateri au luat cuvântul dnii. senatori Corneliu Ioan Bucur şi Nicolae Zavici, 

dnele. deputate Ileana Filipescu şi Leonida Iorga Lari, şi dnii deputaţi Márton Árpád 

Francisc, Lazăr Lădariu, Adrian Iorgulescu, Slavomir Gvozdenovici, Alexandru Badea, 

Gabriel Ţepelea şi Eugen Nicolicea. Membrii Comisiilor au insistat asupra necesităţii 
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identificării unor surse în vederea majorării alocaţiei bugetare destinate Ministerului 

Culturii în acest an. Dnul. deputat Márton Árpád Francisc a propus implicarea, în mai 

mare măsură, a autorităţilor locale în finanţarea programelor şi proiectelor culturale, idee 

susţinută şi de ministrul culturii – cu privire la restaurarea monumentelor istorice. Dnul. 

senator Nicolae Zavici a propus ca la proxima rectificare a bugetului să fie alocate 

Ministerului Culturii 3% din sumele obţinute din reducerea pierderilor pe economia 

naţională, cu 30%. Vorbitorii au insistat asupra necesităţii creşterii sumelor alocate pentru 

restaurarea monumentelor istorice, în proeictul bugetului suma propusă fiind de 187 

miliarde lei. 

Reprezentanţii Ministerului Culturii au atras atenţia asupra faptului că, în 

momentul de faţă, salariul mediu din instituţiile de cultură reprezintă 44% din salariul 

mediu pe economie. Dnul. deputat Slavmir Gvozdenovici a propus creşterea sumelor 

alocate pentru cheltuielile de personal. Dnul. deputat Alexandru Ioan Badea a propus 

realizarea unui studiu comparativ, pe domenii, pentru a se vedea care este percepţia 

Ministerului Finanţelor faţă de importanţa fiecărui domeniu al vieţii economico-sociale, 

reflectată prin sumele alocate prin bugetul de stat. 

După dezbateri, parlamentarii au aprobat proiectul de lege a Bugetului de stat 

pentru anul 1999, cu modificări, cu unanimitatea voturilor celor prezenţi. 
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