
 
 

PARLAMENTUL  ROMÂNIEI 
 
 
 

Comisia pentru drepturile omului, culte                      Comisia pentru drepturile omului 

şi problemele minorităţilor naţionale                            a  Senatului 

a  Camerei  Deputaţilor 

  
         
 
 
 
 

AVIZ 

la proiectul de Lege al bugetului de stat pe anul 1998 

 

 
 
 

  Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi, respectiv, Biroul 

permanent al Senatului au transmis cu adresa nr. 83 din 23 martie Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi cu 

adresele L. 87 din 25 martie şi 30 martie 1998 Comisiei pentru drepturile 

omului, în vederea avizării, în limitele competenţelor celor două comisii, 

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1998. 

  În şedinţele comune din 25 şi 26 martie şi 8 aprilie, cele două 

comisii au analizat proiectul Legii bugetului de stat pe 1998 şi au decis să-i 

acorde aviz favorabil cu următoarele amendamente: 
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  I. Amendamente acceptate: 

Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     Art. 11, alin. 17 litera a) 

- "Transferurile de la 
bugetul de stat prevăzute 
în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, la 
capitolul "cultură, religie 
şi acţiuni privind 
activitatea sportivă şi de 
tineret", se vor aloca prin 
bugetul acestuia astfel: 
a) suma de 13,0 miliarde 
lei Departamentului pentru 
Protecţia Minorităţilor 
Naţionale, pentru 
sprijinirea activităţilor 
desfăşurate de 
organizaţiile nepolitice ale 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, 
prin acoperirea parţială a 
cheltuielilor ocazionate de 
funcţionarea şi dotarea 
minimă a sediilor, 
activitatea de presă, carte, 
publicaţii proprii, acţiuni 
culturale, ştiinţifice, 
simpozioane şi alte 
asemenea manifestări 
organizate în ţară, pentru 
unele acţiuni în străinătate, 
precum şi pentru 
finanţarea unor acţiuni 
realizate de organizaţii sau 
iniţiate de către 
Departamentul pentru 
Protecţia Minorităţilor 
Naţionale pe bază de 
programe". 

    Domnul deputat 
Wittstock Eberhard-
Wolfgang propune 
eliminarea, din textul art. 
11, alin. 17, lit.a) a 
expresiei “nepolitice ale” 
din sintagma “organizaţiile 
nepolitice ale”, iar domnul 
senator Matei Boilă a 
propus completarea 
textului cu precizarea că 
beneficiază de acordarea 
sumelor prevăzute la 
această literă organizaţiile 
minorităţilor naţionale “în 
măsura în care acestea nu 
primesc subvenţii de la 
bugetul de stat în baza 
dispoziţiilor Legii nr. 27/ 
1996 a partidelor politice”. 
    Amendamentele au fost 
adoptate cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi. 
    Tot la textul de la litera 
a) domnul deputat 
Gheorghe Tokay a propus 
înlocuirea vocabulei 
“programe” din partea 
finală a acestui text cu 
vocabula “proiecte”.  
    Şi acest amendament a 
fost aprobat cu 
unanimitatea voturilor 
exprimate de membrii 
celor două comisii prezenţi 
la lucrări. 
   În urma aprobării 
amendamentelor 
menţionate mai sus, textul 
literei a) va avea 
următoarea redactare: 
“a) suma de 13,0 miliarde 
lei Departamentului 
 

    Amendamentul 
domnului deputat 
Wittstock are în vedere 
eliminarea sugestiei că 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale n-ar trebui să se 
implice în viaţa politică, 
precum şi respectarea 
terminologiei statuate prin 
Constituţia României care, 
în art. 59, alin. 2, vorbeşte 
de “organizaţiile 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale…”. 
    Propunerea de amendare 
a domnului senator Matei 
Boilă este complementară 
aceleia a domnului deputat 
Wittstock Eberhard-
Wolfgang şi urmăreşte să 
înlăture orice echivoc sau 
neînţelegere în privinţa 
finanţării de la buget a 
organizaţiilor în cauză. 
    Amendamentul d-lui 
Tokay Gheorghe are în 
vedere stimularea acordării 
de subvenţii pentru 
acţiunile desfăşurate de 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale în baza unor 
proiecte riguros elaborate 
şi argumentate de 
respectivele organizaţii. 
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0. 1. 2. 3. 

  pentru Protecţia 
Minorităţilor Naţionale, 
pentru sprijinirea 
activităţilor desfăşurate de 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, în măsura în 
care aceste organizaţii nu 
primesc subvenţii de la 
bugetul de stat în baza 
dispoziţiilor Legii nr. 
27/1996 a partidelor 
politice, prin acoperirea 
parţială a cheltuielilor 
ocazionate de funcţionarea 
şi dotarea minimă a 
sediilor, activitatea de 
presă, carte, publicaţii 
proprii, acţiuni culturale, 
ştiinţifice, simpozioane şi 
alte asemenea manifestări 
organizate în ţară, pentru 
unele acţiuni în străinătate, 
precum şi pentru 
finanţarea unor acţiuni 
realizate de organizaţii sau 
iniţiate de către 
Departamentul pentru 
Protecţia Minorităţilor 
Naţionale, pe bază de 
proiecte”. 

 

2.     Art. 11, alin. 17, lit. c): 
“suma de 3,1 miliarde lei 
Departamentului 
Informaţiilor Publice, 
pentru sprijinirea 
activităţii românilor de 
pretutindeni şi a 
organizaţiilor 
reprezentative ale 
acestora”. 

    Domnul senator Matei 
Boilă a propus majorarea 
sumei prevăzute pentru 
aceste activităţi cu 2 
miliarde lei, care urmează 
a fi acoperite din Fondul 
de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului. 
    Amendamentul a fost 
aprobat cu unanimitate de 
voturi. 

    Suma de 3,1 miliarde lei 
este insuficientă pentru 
sprijinirea activităţii 
românilor de pretutindeni; 
ea se situează sub 
prevederile bugetului pe 
anul 1997, când pentru 
aceste activităţi s-au alocat 
3,475 miliarde lei. Ţinând 
seama de devalorizarea 
leului, care a intervenit în 
cursul anului 1997 şi în 
primele luni ale acestui an, 
apare şi mai evidentă 
necesitatea suplimentării 
prevederilor de la această 
literă din proiectul 
bugetului de stat pe 1998. 
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0. 1. 2. 3. 
3.     Anexa 3/35, Capitolul 

6001 ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ, ALOCAŢII, 
PENSII, AJUTOARE ŞI 
INDEMNIZAŢII 
“… 
02  CHELTUIELI DE PERSONAL  

                        –    3.873.933 mii lei 
10  Cheltuieli cu salariile         

- 2.806.973 mii lei 
11  Contribuţii pentru  
       asigurări  sociale de stat 

- 645.604 mii lei 
12  Cheltuieli pentru constituirea fondului  
        pentru plata ajutorului de şomaj 

- 1.403.349 mii lei 
13  Deplasări, detaşări, transferuri 

- 141.168 mii lei 
   13.01  Deplasări, detaşări, transferuri  în  
                ţară 

- 120.074 mii lei 
    13.02  Deplasări în străinătate 

-  21.094 mii lei 
14  Contribuţii pentru constituirea  
       fondului de asigurări sociale de 
       sănătate 

- 139.839 mii lei”. 
 

    Doamna deputat 
Mitzura Arghezi şi domnii 
deputaţi Tănase Tăvală şi 
Marţian Dan au propus 
majorarea cheltuielilor de 
personal astfel încât 
numărul de posturi 
afectate Secretariatului de 
Stat pentru Persoanele cu 
Handicap şi 
inspectoratelor judeţene 
din subordine să rămână 
cel din prezent (257), deci 
să nu fie redus cu 26 de 
posturi,  aşa cum reiese 
din Anexa 3/35, iar suma 
de 120.074 mii lei alocată 
pentru deplasări, detaşări, 
transferuri în ţară să fie 
majorată cu 200.000 mii 
lei. 
    Rezultă necesitatea 
suplimentării alocaţiilor de 
la bugetul de stat pentru 
Secretariatul de Stat pentru 
Persoanele cu Handicap cu 
suma de 620.706 mii lei. 
    Sursa de acoperire a 
acestei suplimentări: 
Fondul de rezervă 
bugetară  la dispoziţia 
Guvernului. 
    Ca urmare, Capitolul 
6001 ASISTENŢĂ 
SOCIALĂ, ALOCAŢII, 
PENSII, AJUTOARE ŞI 
INDEMNIZAŢII va avea, 
la articolul bugetar  
02,  următoarele 
 valori: 
“… 
02  CHELTUIELI DE PERSONAL  

                        – 4.494.639 mii lei 
10  Cheltuieli cu salariile         

-  3.122.910 mii lei 
11  Contribuţii pentru  
       asigurări  sociale de stat 

- 718.270 mii lei 
 

    Menţinerea numărului 
actual de salariaţi (257) ai 
Secretariatului de Stat 
pentru Persoanele cu 
Handicap (57) şi ai 
inspectoratelor judeţene 
din subordine (200) se 
impune deoarece, în 
prezent, acestea din urmă 
au un personal redus, aflat 
la limita condiţiilor 
primare de funcţionare a 
lor. În medie, acestor 
inspectorate le revine, 
acum, 4,8 salariaţi. 
Schema minimă de 
funcţiuni a acestora 
include: 1 inspector şef, 1 
contabil şef, 1 casier, 1 
funcţionar care ţine 
evidenţa cărţilor de muncă 
ale celor 106.000 însoţitori 
ai persoanelor cu 
handicap. 
    Propunerea de majorare 
cu 200 milioane lei a 
sumei alocate pentru 
deplasările în ţară se 
justifică prin necesitatea 
de a întări controlul asupra 
modului cum se 
îndeplinesc sarcinile de 
protecţie a persoanelor cu 
handicap instituţionalizate 
şi neinstituţionalizate şi a 
modului în care sunt 
utilizate şi gestionate 
sumele alocate în acest 
scop. Cele 120,074 
milioane lei alocate prin 
proiectul de buget pe anul 
1998 sunt insuficiente 
având în vedere sarcinile 
trasate corpului de control 
prin HG nr. 939/1997 şi 
dacă se ţine seamă de cele 
148 de unităţi din 
componenţa reţelei de  
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0. 1. 2. 3. 
  12  Cheltuieli pentru constituirea fondului  

        pentru plata ajutorului de şomaj 
-  156.145 mii lei 

13  Deplasări, detaşări, transferuri 
-  341.168 mii lei 

    13.01  Deplasări, detaşări, transferuri 
                 în  ţară 

- 320.074 mii lei   
    13.02  Deplasări în străinătate 

- 21.094 mii lei 
14  Contribuţii pentru constituirea  
       fondului de asigurări sociale de   
       sănătate 

- 156.146  mii lei”. 
 

protecţie a persoanelor cu 
handicap: cămine de 
bătrâni, cămine-spital, 
cămine-atelier, toate 
acestea trebuind a fi 
inspectate periodic în 
funcţie de problematica 
zonei şi a unităţilor 
respective. 
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  II. Amendamente respinse: 

Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     “Art. 11 (1) – 

Cheltuielile pentru cultură, 
religie şi acţiuni privind 
activitatea sportivă şi de 
tineret, finanţate de la 
bugetul de stat, sunt în 
sumă de 1447,3 miliarde 
lei, din care: pentru 
acţiunile de cultură 936,6 
miliarde lei, sprijinirea 
cultelor religioase, inclusiv 
construirea şi repararea 
lăcaşurilor de cult 129,4 
miliarde lei, activitatea 
sportivă şi de tineret 315,1 
miliarde lei, precum şi 
pentru cheltuielile de 
administraţie şi servicii 
publice descentralizate 
66,2 miliarde lei”. 

    Domnul deputat Petre 
Ţurlea a propus ca pentru 
“sprijinirea cultelor 
religioase, inclusiv 
construirea şi repararea 
lăcaşurilor de cult”, să se 
aloce suma de “315,1 
miliarde lei, iar pentru 
activitatea sportivă şi de 
tineret 129,4 miliarde lei”. 
    Amendamentul a fost 
respins cu majoritate de 
voturi. 

    Activitatea sportivă se 
bucură de largă 
sponsorizare şi, de aceea, 
acest domeniu poate primi 
mai puţini bani de la 
bugetul de stat. 

2.      Domnul deputat Petre 
Ţurlea a propus 
introducerea unui alineat 
nou, numerotat 11, după 
alin. 1 al art. 11, având 
următoarea redactare: 
“11 – Pentru refacerea 
bisericilor din cuprinsul 
Episcopiei Ortodoxe a 
Harghitei şi Covasnei se 
alocă suma de 3 miliarde 
lei”. 
Propunerea de amendare a 
fost respinsă cu 
unanimitate de voturi. 
 

    Prioritară este saslvarea 
bisericilor ortodoxe din 
Harghita şi Covasna; 
“Memorialul Sighet” îşi 
poate satisface nevoile şi 
cu 1,5 miliarde lei. 
    Suma de 3 miliarde lei 
se ia de la art. 11(4) lit. a), 
rămânând pentru 
“Memorialul Sighet” 1,5 
miliarde lei. 

3.     “Art. 11(17) lit. a) şi c) 
a) suma de 13,0 miliarde 
lei Departamentului pentru 

    Domnul deputat Petre 
Ţurlea propune ca suma 
prevăzută la art. 11(17)  

    Minoritarii din România 
sunt 2.500.000, în timp ce 
românii din afara 
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Protecţia Minorităţilor 
Naţionale, pentru  
 

lit. a) de 13,0 miliarde lei 
să fie alocată pentru  

graniţelor ţării sunt peste 
10.000.000. 

0. 1. 2. 3. 
 sprijinirea activităţilor … 

c) suma de 3,1 miliarde lei 
Departamentului 
Informaţiilor Publice, 
pentru sprijinirea 
activităţii  românilor de 
pretutindeni …” 

activităţile de la litera c) a 
aceluiaşi alineat, iar suma 
prevăzută, în proiectul de 
buget, la această din urmă 
literă, de 3,1 miliarde lei 
să fie trecută pentru 
susţinerea activităţilor de 
la litera a). 
    Amendamentul a fost 
respins cu unanimitate de 
voturi. 

 

4.     “Art. 11, alin. 17, lit. a) 
– suma de 13,0 miliarde 
lei Departamentului pentru 
Protecţia Minorităţilor 
Naţionale, pentru 
sprijinirea activităţilor 
desfăşurate de 
organizaţiile nepolitice ale 
cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale 
…”. 

    Domnul deputat Petre 
Ţurlea a propus amendarea 
textului art. 11, alin. 17 lit. 
a) prin introducerea, după 
sintagma “organizaţiile 
nepolitice ale cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale”, a următoarei 
precizări. “la nivel de ţară 
sau de judeţ”. 
    Amendamentul a fost 
respins cu unanimitate de 
voturi. 

    Pentru a putea fi ajutaţi 
şi românii din Harghita şi 
Covasna. 

 

 

PREŞEDINTE,      PREŞEDINTE, 

 

Marţian Dan       Rodica Stănoiu 

 

 

 

SECRETAR,      SECRETAR, 

 

Şerban Rădulescu-Zoner      Ion Vasile  
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