
Ministrul Culturii în Baia Mare

Ministrul Culturii, Cultelor i Patrmoniului Na ional, Theodor Paleologu a fost
prezent ieri în Baia Mare. În 30 martie s-au împlinit 20 de ani de la moartea
monahului Nicolae Steinhardt, prieten bun de altfel cu tat l ministrului, Alexandru
Paleologu. Vizita a continuat la M stirea Sfânta Ana din Rohia unde a avut loc
lansarea c ii „Primejdia m rturisirii. Convorbirile de la Rohia”, la care a participat
i pre edintele Consiliului Jude ean Maramure . Ministrul a fost înso it de secretarul

de stat din Maramure , Vasile Timi i de consilierul domniei sale, prof. Petre Guran.

Înainte de a pleca înspre Sfânta M stire Rohia, ministrul a avut o întâlnire cu
pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , Mircea Man. „Am discutat despre toate
problemele pe care domnia sa ne va ajuta s  le rezolv m în Maramure . Profit m i
de faptul c  un secretar de stat, Vasile Timi , este maramure ean i cunoa te foarte
bine problemele cu care se confrunt  jude ul,” a spus Mircea Man. La întâlnire au
mai participat: PS Episcopul Vicar al Maramure ului i S tmarului, Justin
Sigheteanul, parlamentari maramure eni - senatorul Gheorghe Mihai Bârlea, deputa ii
Doru Le e i Nicolae Bud i directorul  Direc iei jude ene pentru Cultur , Culte i
Patrimoniul Cultural Na ional, Ioan Marchi .

Întâlnirea a fost urmat  de o conferin  de pres  sus inut  în sala de edin e a
Palatului Administrativ.

“Sunt 20 de ani de când a murit Steinhardt, am amintiri foarte puternice de
atunci, am venit la m stire împreun  cu tat l meu i o serie întreag  de intelectuali
din Bucure ti i tot atunci l-am cunoscut pe prea sfin itul episcop Justin,”  a spus
Ministrul Culturii, care a vorbit despre câteva momente din via a monahului Nicolae
Steinhardt, pe care îl vede ca un model pentru ceea ce ar trebui s  fie un intelectual
cre tin.

Theodor Paleologu a spus c  este la curent cu  proiectele de cultur  care se
deruleaz  în Maramure , amintind c  Vasile Timi , în calitate de secretar de stat se
ocup  de acestea.

 La conferin a de pres  s-a pus în discu ie problema Cinematografului Dacia din
Baia Mare. “Legea 303 prevede trecerea c tre autorit ile locale cu obliga ia de a
men ine destina ia de cinematograf. Situa ia cinematografiei în România este foarte
grav . Dintr-un anumit punct de vedere este un progres c  m car oblig
administra iile locale ca pe durata a 5 ani s  p streze aceast  destina ie”, a spus
Theodor  Paleologu.

În completare, senatorul Gheorghe Mihai Bârlea, a men ionat c  legea 303 este
inactiv  în acest moment, deoarece ea a fost atacat  în contencios de c tre Regia
Filmului, aceasta având câ tig de cauz .



Un alt subiect abordat a fost cel legat de problema bisericilor de lemn aflate în
patrimoniul UNESCO, dar i de cele aflate în stadiu de degradare.

“E vorba de Circuitul Bisericilor din Maramure , un proiect de care cu
siguran ti i. Noi îns  trebuie s  colabor m  cu alte dou  ministere, al dezvolt rii i
al turismului, iar împreun  trebuie s  ac ion m.”

În ce prive te monumetele din Maramure , exist  câteva proiecte prioritare
legate atât de bisericile aflate în construc ie, cât i de cele ce trebuie restaurate,
printre a acestea se num  biserica din Ieud es, Biserica din Bor a, iar din cele
aflate în construc ie s-a amintit Catedrala Sfânta Treime.

Prezen a ministrului a fost salutat i de prefectul Sandu Pocol.

PS Justin Sigheteanul, Episcop Vicar al Maramure ului i S tmarului, a
ad ugat: “Este un moment de mare împlinire pentru noi i un moment de intens
fericire. P rintele Nicolae, autorul “Jurnalului fericirii” ne readun  într-o genera ie
nou i tân , este un prilej deosebit pentru Maramure i maramure eni, i în
special pentru M stirea Rohia, pentru c  a reu it s  creeze acest eveniment.

Momentul acesta în care, iat , fiul prietenului apropiat al p rintelui Nicolae,
celebrul scriitor Alexandru Paleologu, vine în Maramure  în calitate de Ministrul al
Culturii i Cultelor nu cred c  e întâmpl tor. Biserica i oamenii lui Dumnezeu ne
adun .”

Secretarul de Stat Vasile Timi  vorbit pe final despre un concurs na ional unde
vor participa 42 de echipe de elevi ce vor concura pe zona de cultur i civiliza ie
româneasc . Concursul va avea loc în Baia Mare, la sfâr itul lunii mai. Probabil c
ministrul Theodor Paleologu va fi din nou prezent în jude ul nostru la evenimentele
din cadrul acestui concurs.
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