PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCESUL VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 5 decembrie 2011

Pe data de 5 decembrie, a avut loc şedinţa comună a Comisiei
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale
împreună cu Comisia omoloagă de la Senat, având pe ordinea de zi:
dezbaterile generale la Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012
(PL-X 692/2011).
La şedinţă au fost prezenţi, din partea Comsiei, un număr de 10
deputaţi din numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi:
Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu
Andon, Lucian Riviş-Tipei, Mircea Lubanovici, Horia Grama, Varga
Attila, Damian Florea şi Tudor Ciuhodaru. Au fost absenţi: dl deputat
Virgil Pop şi dl deputat Gigel-Sorinel Ştirbu – din Grupul parlamentar al

PNL, precum şi dna deputată Elena Gabriela Udrea - care este membru
al Guvernului.
La lucrările celor două Comisii, au participat, în calitate de invitaţi,
reprezentanţi din partea următoarelor instituţii publice: Ministerul
Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Secretariatul General al
Guvernului şi Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Din
partea Ministerului Justiţiei, au participat dna Alina Bica - Secretar de
stat şi dna Laura Ţigănucă - directorul Direcţiei Financiar-Contabile din
cadrul aceluiaşi minister; din partea C.N.C.D. a participat dna Raluca
Gabriela Antonescu; din partea Ministerul Finanţelor Publice, a
participat dna Daniela Truţă – expert la Direcţia generală de programare
bugetară din cadrul ministerului.
Şedinţa a fost condusă de dl deputat Frunda György - preşedintele
Comisiei drepturile omului, culte şi minorităţi de la Senat.
Parlamentarii prezenţi au făcut observaţii pe marginea proiectului
legii. În cadrul dezbaterilor s-a analizat şi sesizarea Consiliului Superior
al Magistraturii cu privire la verificarea respectării articolelor 131 şi 132
din Legea 304/2004 privind organizarea judecătorească, cât şi a art.32
din Legea 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului
Superior al Magistraturii. În aplicarea textelor invocate şi în
considerarea respectării în cadrul procesului de proiectare bugetară, cât
şi a respectării principiului separaţiei puterilor în stat şi al independenţei
justiţiei, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii consideră că
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proiectele de bugete ale Curţilor de Apel şi ale Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie nu pot fi modificate unilateral în
procesul de elaborare a Proiectului Bugetului de Stat, acestea aflându-se
sub protecţia expres prevăzută de lege a avizului conform. Membrii
comisiilor au susţinut punctul de vedere al Consiliului Superior al
Magistraturii, hotărând ca - în cadrul Comisiilor de buget, finanţe şi
bănci - să se ţină cont de faptul că art.44 din Proiectul Legii privind
bugetul de Stat în anul 2012 contravine reglementărilor menţionate mai
sus.
În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii celor două
Comisii au hotărât, cu unanimitatea de voturi a celor prezenţi, să avizeze
favorabil proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2012 şi anexele la
acesta cu privire la proiectele de buget ale Ministerului Finanţelor
Publice, Ministerului Justiţiei, Secretariatului General al Guvernului şi
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, respingând însă
toate amendamentele depuse la Comisie, care suplimentau bugetul alocat
Secretariatului de stat pentru culte, din cadrul Secretariatului General al
Guvernului.
PREŞEDINTE
deputat Nicolae Păun

Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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