
 

Comisia pentru drepturile omului,  

culte şi problemele minorităţilor        Comisia pentru drepturile omului 

naţionale  a Camerei Deputaţilor        a Senatului 

 
 
 
 
 
 

AVIZ 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 1999 

 
 
 
 
 

  Biroul permanent al Camerei Deputaţilor şi, respectiv, Biroul 

permanent al Senatului au comunicat, prin adresa nr. 447 din 30 decembrie 

1998, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a Camerei Deputaţilor şi cu adresa nr. L 412 din 30 decembrie 1998 

Comisiei pentru drepturile omului a Senatului, decizia lor de a cere comisiilor 

permanente ale celor două Camere să elaboreze, până la data de 22 ianuarie 

1999, avizul comun la proiectul Legii bugetului de stat pe anul 1999. Adresa 

semnată de cei doi preşedinţi ai Camerelor nu a fost  însoţită, însă, de textul 

respectivului proiect de lege, care ne-a fost trimis, după mai multe insistenţe, 

de-abia la sfârşitul zilei de 13 ianuarie 1999. 

  În şedinţa lor din data de 19 ianuarie 1999, cele două Comisii au 

analizat proiectul Legii bugetului de stat pe 1999 şi au hotărât, cu majoritate 

de voturi, să îi acorde aviz favorabil cu următoarele amendamente: 
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 Amendamente acceptate: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     Art. 16 (6) lit. b) – 

“achiziţii de cărţi şi 
abonamente la publicaţii 
pentru dotarea 
bibliotecilor publice din 
subordinea sa, precum şi a 
celor din subordinea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale”. 
 

    Domnul deputat Petre 
Ţurlea a propus 
completarea textului de la 
litera b) alin. (6)  al art. 16 
cu următoarea precizare: 
“precum şi susţinerea 
ziarelor româneşti 
“Adevărul Harghitei” din 
Miercurea Ciuc şi 
“Cuvântul Nou” din 
Sfântu Gheorghe, cărora li 
se alocă 1 miliard lei”. 
    Ca urmare, textul de la 
lit. b) va avea următoarea 
redactare: 
“achiziţii de cărţi şi 
abonamente la publicaţii 
pentru dotarea 
bibliotecilor publice din 
subordinea sa, precum şi a 
celor din subordinea 
autorităţilor publice locale, 
precum şi  susţinerea 
ziarelor româneşti 
“Adevărul Harghitei” din 
Miercurea Ciuc şi 
“Cuvântul Nou” din 
Sfântul Gheorghe, cărora 
li se va aloca  
1 miliard de lei”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu unanimitate de voturi. 
 

    Autorul a avut în vedere 
susţinerea acestor 
publicaţii româneşti din 
cele două judeţe care, din 
cauza numărului redus al 
populaţiei de origine 
etnică română, întâmpină 
serioase dificultăţi 
financiare. 

2.     Art. 16 (7) lit. a) – 
“suma de 31,6 miliarde lei 
la Departamentul pentru 
Protecţia Minorităţilor 
Naţionale, pentru 
sprijinirea activităţilor 
desfăşurate de 
organizaţiile nepolitice ale  
 

    Domnul deputat 
Wittstock Eberhard-
Wolfgang a propus 
reformularea textului lit. a) 
alin. (7) al art. 16 astfel 
încât acesta să fie în 
concordanţă cu dispoziţiile 
alin. (2) al art. 59 din  

    Amendamentul 
domnului deputat 
Wittstock are în vedere 
eliminarea sugestiei că 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale n-ar trebui să se 
implice în viaţa politică,  
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 cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, 
prin acoperirea parţială a 
cheltuielilor ocazionate de 
funcţionarea şi dotarea 
sediilor centrale şi a 
sediilor filialelor, 
lucrărilor de întreţinere şi 
reparaţii curente ale 
acestora, activitatea de 
presă, carte, publicaţii 
proprii, acţiuni culturale, 
ştiinţifice, simpozioane şi 
alte asemenea manifestări 
organizate în ţară, precum 
şi pentru unele acţiuni în 
străinătate”. 

Constituţie privind natura 
organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale şi să precizeze 
condiţiile de finanţare a 
acestora.  
    În consecinţă, textul va 
avea următoarea redactare: 
“suma de 31,6 miliarde lei 
la Departamentul pentru 
Protecţia Minorităţilor 
Naţionale, pentru 
sprijinirea activităţilor 
desfăşurate de 
organizaţiile cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor 
naţionale, altele decât cele 
care 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 sediilor centrale 
şi a sediilor filialelor, 
lucrărilor de întreţinere şi 
reparaţii curente ale 
acestora, activitatea de 
presă, carte, publicaţii 
proprii, acţiuni culturale, 
ştiinţifice, simpozioane şi 
alte asemenea manifestări 
organizate în ţară, precum 
şi pentru unele acţiuni în 
străinătate”. 
    Amendamnetul a fost 
admis de membrii celor 
două comisii cu majoritate 
de voturi. 

precum şi respectarea 
terminologiei statuate prin 
Constituţia României. 

3.     Art. 16 (7) lit. d) – 
“suma de 5,7 miliarde lei 
Departamentului 
Informaţiilor Publice, 
pentru sprijinirea 
activităţii românilor de 
pretutindeni şi a 
organizaţiilor 
reprezentative ale 
acestora”. 

    Domnul senator Vasile 
Dobrescu şi domnul 
deputat Petre Ţurlea au 
propus majorarea cu  
4,3 miliarde lei a sumei 
alocate Departamentului 
Informaţiilor Publice, 
pentru sprijinirea 
activităţii românilor de 
pretutindeni.    

    Autorii au avut în 
vedere faptul că sumele 
alocate de la buget sunt 
insuficiente, mai ales dacă 
se are în vedere evoluţia 
inflaţiei şi deteriorarea 
ratei de schimb a leului. 
Aceşti factori au o 
incidenţă negativă asupra 
posibilităţilor de  
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      În consecinţă, textul  
lit. d)  de la alin. (7) al art. 
16 va avea următoarea 
redactare: 
“suma de 10 miliarde lei 
Departamentului 
Informaţiilor Publice, 
pentru sprijinirea 
activităţii românilor de 
pretutindeni şi a 
organizaţiilor 
reprezentative ale 
acestora”. 
    Majorarea urmează să 
se asigure din rezerva 
bugetară la dispoziţia 
Guvernului. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii celor 
două comisii cu 
unanimitate de voturi. 

organizare a unor acţiuni 
în vederea menţinerii 
identităţii etnice a 
românilor de pretutindeni. 

4.     Art. 16 (9) – “În bugetul 
Secretariatului de Stat 
pentru Culte sunt 
prevăzute sume pentru 
sprijinirea cultelor 
religioase, inclusiv pentru 
construirea şi repararea 
lăcaşurilor de cult”. 

    Domnul senator Vasile 
Dobrescu a propus 
completarea textului alin. 
(9) al art. 16 cu o teză 
nouă având următoarea 
redactare: 
 “Bugetul Secretariatului 
de Stat pentru Culte se  
suplimentează cu suma de 
1,9 miliarde lei”.  
    Textul art. 16 alin. (9) 
va avea astfel următoarea 
redactare: 
    “În bugetul 
Secretariatului de Stat 
pentru Culte sunt 
prevăzute sume pentru 
sprijinirea cultelor 
religioase, inclusiv pentru 
construirea şi repararea 
lăcaşurilor de cult.  
    Bugetul Secretariatului 
de Stat pentru Culte se  
suplimentează cu suma de 
1,9 miliarde lei”.  
    Sursele de suplimentare 
sunt: 0,5 miliarde lei din 
bugetul prevăzut la art. 14 
alin. (2)  pentru  

    Autorul a avut în vedere 
discrepanţa dintre 
necesarul desfăşurării unei 
activităţi mai eficiente de 
către Secretariatul de Stat 
pentru Culte, precum şi 
întreţinerea lăcaşurilor de 
cult, dintre ele multe 
reprezentând monumente 
de artă, şi sumele 
insuficiente alocate prin 
proiectul bugetului de stat 
pe anul 1999. 
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  Preşedinţia României şi 
1,4 miliarde lei din bugetul 
alocat la acelaşi alineat 
pentru autoritatea 
judecătorească. 
    Suma de 1,9 miliarde lei 
urmează să aibă 
următoarele destinaţii: 
- 399.175.000 lei pentru 

cheltuieli de capital; 
- 172.370.000 lei pentru 

cheltuieli materiale şi 
servicii; 

- 1.328.455.000 lei 
pentru cheltuieli de 
personal. 

    Amendamentul a fost 
admis de membrii celor 
două comisii cu majoritate 
de voturi. 
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  Amendamente respinse: 
 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     Art. 16 (7) lit. a) – 

“suma de 31,6 miliarde lei 
la Departamentul 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 
sediilor centrale şi a 
sediilor filialelor, 
lucrărilor de întreţinere şi 
reparaţii curente ale 
acestora, activitatea de 
presă, carte, publicaţii 
proprii, acţiuni culturale, 
ştiinţifice, simpozioane şi 
alte asemenea manifestări 
organizate în ţară, precum 
şi pentru unele acţiuni în 
străinătate”. 
 

    Domnii Constantin 
Blejan şi Petre Ţurlea au 
propus diminuarea sumei 
de 31,6 miliarde lei alocată 
Departamentului pentru 
Protecţia Minorităţilor 
Naţionale cu 5,3 miliarde 
lei, din care 4,3 miliarde 
lei se vor aloca 
suplimentar pentru 
Departamentul 
Informaţiilor Publice, 
pentru sprijinirea 
activităţii românilor de 
pretutindeni şi a 
organizaţiilor 
reprezentative ale acestora,  
şi 1 miliard de lei pentru 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte. 
    Amendamentul a fost 
respins de membrii celor 
două comisii cu majoritate 
de voturi. 

    Autorii au avut în 
vedere că suma alocată 
Departamentului pentru 
Protecţia Minorităţilor 
Naţionale prin bugetul de 
stat pe 1999 este suficient 
de mare pentru a putea fi 
redusă în favoarea celor 
două instituţii specificate, 
ale căror alocaţii din 
acelaşi buget sunt 
insuficiente. 

2.     Art. 16 (9) – “În bugetul 
Secretariatului de Stat 
pentru Culte sunt 
prevăzute sume pentru 
sprijinirea cultelor 
religioase, inclusiv pentru 
construirea şi repararea 
lăcaşurilor de cult”. 

    Domnul deputat Petre 
Ţurlea a propus 
introducerea unui text nou 
la alin. (9) al art. 16, care 
va avea următorul cuprins: 
“Se suplimentează 
cheltuielile pentru 
Secretariatul de Stat pentru 
Culte cu suma de  
5 miliarde lei destinate 
Episcopiei Ortodoxe a 
Harghitei şi Covasnei”.  
    Suplimentarea urmează 
să fie asigurată pe seama 
reducerii cu 5 miliarde lei 
a alocării de resurse pentru 
 

    Autorul a avut în vedere 
alocarea unei sume 
suplimentare pentru 
această Episcopie, având 
în vedere că în cele două 
judeţe creştinii ortodocşi 
sunt în număr redus, motiv 
pentru care Episcopia 
Harghitei şi Covasnei 
întâmpină o lipsă cronică 
de resurse financiare. 
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  Senat şi Camera 
Deputaţilor, prevăzute la 
alin. (2) al art. 14.     
    Amendamentul a fost 
respins de membrii celor 
două comisii cu majoritate 
de voturi. 

 

 
 
 
PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE,  
 
 
Marţian Dan       Rodica Stănoiu 


