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

Comisia pentru cultură, culte, artă
şi mijloace de informare în masă

Domnului deputat Domnului senator
Florin Georgescu, Viorel Ştefan,

Preşedintele Comisiei pentru buget, Preşedintele Comisiei pentru buget,
finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor finanţe şi bănci a Senatului

Vă trimitem, alăturat, avizul comun al Comisiilor noastre la proiectului Legii

bugetului de stat pe anul 2002.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

  Nicolae Păun György Frunda

PREŞEDINTE,

         Adrian Păunescu
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PARLAMENTUL ROMÂNIEI
    CAMERA  DEPUTAŢILOR              SENAT
Comisia pentru drepturile omului, culte Comisia pentru drepturile omului
şi problemele minorităţilor naţionale                    şi minorităţi

Comisia pentru cultură, culte, artă
şi mijloace de informare în masă

AVIZ

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2002

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a

Camerei Deputaţilor, Comisia pentru drepturile omului şi minorităţi şi Comisia pentru

cultură, culte, artă şi mijloace de informare în masă ale Senatului au fost sesizate, pentru aviz,

de Birourile permanente ale celor două Camere cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul

2002.

Cele trei comisii s-au întrunit, în şedinţă comună la Camera Deputaţilor, în ziua

de 24 octombrie 2001, orele 11,00, au analizat proiectul bugetului de stat pe anul 2002 şi au

hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu unele amendamente admise şi

altele respinse, pe care le prezentăm în continuare:



3

I. Amendamente adoptate:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1.     �Art. 17 (8) Din bugetul

Ministerului Lucrărilor Pulblice,
Transporturilor şi Locuinţei, de la
cap. 60.01 «Asistenţă socială,
alocaţii, pensii, ajutoare şi
indemnizaţii», titlul «Cheltuieli
materiale şi servicii» se finanţează
cheltuielile aferente gratuităţilor şi
reducerilor la transportul pe calea
ferată, metrou, auto şi naval de care
beneficiază, în condiţiile legii,
persoanele  ale căror drepturi sunt
stabilite prin Legea nr. 42/1990
pentru cinstirea eroilor-martiri şi
acordarea unor drepturi urmaşilor
acestora, răniţilor, precum şi
luptătorilor pentru victoria
Revoluţiei din decembrie 1989,
republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, prin Legea
nr. 44/1994 privind veteranii de
război, precum şi unele drepturi ale
invalizilor şi văduvelor de război,
cu modificările şi completările
ulterioare şi prin Legea
nr. 147/2000 privind reducerile
acordate pensionarilor pentru
transportul intern�.

    La art. 17 alin. (8) domnul deputat
Wittstock Eberhard-Wolfgang a
propus completarea textului, după cum
urmează:
    �Din bugetul Ministerului
Lucrărilor Publice, Transporturilor şi
Locuinţei, de la cap. 60.01 «Asistenţă
socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi
indemnizaţii», titlul «Cheltuieli
materiale şi servicii» se finanţează
cheltuielile aferente gratuităţilor şi
reducerilor la transportul pe calea
ferată, metrou, auto şi naval de care
beneficiază, în condiţiile legii,
persoanele  ale căror drepturi sunt
stabilite  prin Decretul-lege
nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura
instaurată cu începere de la 6 martie
1945, precum şi celor deportate în
străinătate ori constituite în
prizonieri, republicat, cu
modificările ulterioare, prin Legea
nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-
martiri şi acordarea unor drepturi
urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi
luptătorilor pentru victoria Revoluţiei
din decembrie 1989, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
prin Legea nr. 44/1994 privind
veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de
război, cu modificările şi completările
ulterioare, prin Legea nr. 147/2000
privind reducerile acordate
pensionarilor pentru transportul intern

    Pentru concordanţa
legii cu normele
juridice în vigoare.
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şi prin Ordonanţa Guvernului
nr. 105/1999 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate de
către regimurile instaurate în
România cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6 martie
1945 din motive etnice, aprobată şi
modificată prin Legea
nr. 189/2000, cu modificările
ulterioare�.
    Amendamentul a fost adoptat cu
majoritate de voturi.

2.     �Anexa 3/33/07
    Destinaţia sumelor prevăzute în
bugetul Ministerului Informaţiilor
Publice la capitolul 59.01 «Cultură,
religie  şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret», titlul
«transferuri»
TOTAL                                                                                                                                - mii lei -
din care, pentru:                                                  2001                      2002                    %
                                                                                     Program            Program          2002/2001
                                                                                    133.890.997    168.908.435     126,15

a) Sprijinirea organizaţiilor
 cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale altele decât cele care
primesc subvenţii de la bugetul de
stat potrivit Legii nr. 27/1996
a partidelor politice prin:                                   94.000.000    124.898.435     132,87

a1) acoperirea parţială a cheltuielilor
materiale pentru funcţionarea sediilor
organizaţiilor şi filialelor acestora,
precum şi pentru lucrările de întreţinere
şi reparaţii ale acestora, cheltuieli de
personal,  cheltuieli pentru presă, carte,
publicaţii, cheltuieli pentru organizarea de
acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane
şi alte asemenea manifestări organizate
în ţară şi în străinătate, cheltuieli pentru
investiţii în bunuri mobile şi imobile
necesare activităţii organizaţiilor.                    90.000.000    120.498.435     133,89

a2) finanţarea unor proiecte şi
programe interetnice.                                                4.000.000         4.400.000    110,00

b) Finanţarea  unor programe şi
proiecte în cadrul Campaniei Europene
pentru combaterea  rasismului, xenofobiei,
antisemitismului şi intoleranţei                                 800.000          2.666.000     333,25

c) Sprijinirea activităţii românilor de
pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora                                      7.000.000         7.700.000    110,00

   Dl deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang a propus unificarea
punctelor �a)� cu �a1)� pentru a avea
o redactare unitară şi renumerotarea,
pe cale de consecinţă, a punctelor
respective, astfel că textul, în
ansamblul său, va avea următoarea
formulare:
�Anexa 3/33/07
    Destinaţia sumelor prevăzute în
bugetul Ministerului Informaţiilor
Publice la capitolul 59.01 «Cultură,
religie  şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret», titlul
«transferuri»
                                                                                                                                                              - mii lei -
                                                                                                2001                      2002                    %
                                                                                                 Program            Program          2002/2001
                                                                                                133.890.997    168.908.435     126,15
a) Sprijinirea organizaţiilor
 cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale altele decât cele care
primesc subvenţii de la bugetul de
stat potrivit Legii nr. 27/1996
a partidelor politice prin  acoperirea parţială
a cheltuielilor  materiale pentru funcţionarea
sediilor  organizaţiilor şi filialelor acestora,
precum şi pentru lucrările de întreţinere
şi reparaţii ale acestora, cheltuieli de
personal,  cheltuieli pentru presă, carte,
publicaţii, cheltuieli pentru organizarea de
acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane
şi alte asemenea manifestări organizate
în ţară şi în străinătate, cheltuieli pentru
investiţii în bunuri mobile şi imobile
necesare activităţii organizaţiilor                             90.000.000    120.498.435     133,89

b) finanţarea unor proiecte şi
programe interetnice.                                                        4.000.000         4.400.000    110,00

   Pentru o mai bună
restructurare a textului
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d)  Fondul la dispoziţia primului ministru
pentru sprijinirea  comunităţilor româneşti
de pretutindeni, potrivit prevederilor
art. 1 alin. (2) din Legea privind acordarea
de sprijin comunităţilor  româneşti
de pretutindeni, nr. 150/1998                                      1.000.000     1.000.000   100,.00

e)  Proiecte de comunicaare, informare
publică şi promovarea imaginii şi intereselor
româneşti  peste hotare                                               27.254.997    30.000.000   110,07

f) Finanţarea acţiunilor cu caracter
social-cultural                                                                        2.500.000     2.500.000   100,00

g) Contribuţii la programe  cu
finanţare internaţională                                                    1.221.000

h) Cotizaţie potrivit Hotărârii Guvernului
nr. 443/1995  privind aprobarea afilierii
Agenţiei Naţionale de Presă �Rompres�
la  Alianţa Europeană  a  Agenţiilor de
Presă � E.A.P.A.                                                                      115.000        144.000   125,22
_________________________________________________________
NOTĂ:
Modul de repartizare şi de utilizare a sumelor
prevăzute la literele a)-c) şi e)-g) se aprobă prin
hotărâre a Guvernului�.

c) Finanţarea  unor programe şi
proiecte în cadrul Campaniei Europene
pentru combaterea  rasismului, xenofobiei,
antisemitismului şi intoleranţei                                 800.000          2.666.000     333,25

d) Sprijinirea activităţii românilor de
pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora                                      7.000.000         7.700.000    110,00

e)  Fondul la dispoziţia primului ministru
pentru sprijinirea  comunităţilor româneşti
de pretutindeni, potrivit prevederilor
art. 1 alin. (2) din Legea privind acordarea
de sprijin comunităţilor  româneşti
de pretutindeni, nr. 150/1998                                      1.000.000     1.000.000   100,.00

f)  Proiecte de comunicaare, informare
publică şi promovarea imaginii şi intereselor
româneşti  peste hotare                                               27.254.997    30.000.000   110,07

g) Finanţarea acţiunilor cu caracter
social-cultural                                                                        2.500.000     2.500.000   100,00

h) Contribuţii la programe  cu
finanţare internaţională                                                    1.221.000

i) Cotizaţie potrivit Hotărârii Guvernului
nr. 443/1995  privind aprobarea afilierii
Agenţiei Naţionale de Presă �Rompres�
la  Alianţa Europeană  a  Agenţiilor de
Presă � E.A.P.A.                                                                      115.000        144.000   125,22
______________________________________________________________
NOTĂ:
Modul de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la
literele a)-d) şi f)-h) se aprobă prin hotărâre a
Guvernului�.

    Amendamentul a fost adoptat cu
majoritate de voturi.
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II. Amendamente respinse:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare
1. Argumente pentru
susţinerea
amendamentului
2. Argumente pentru
respingerea
amendamentului

0. 1. 2. 3.
1.  �Legea bugetului de stat pe anul 2002

Anexa 1
 Capitolul 5901 � Cultură, religie şi acţiuni
privind activitatea sportivă şi de tineret
Articolul 38
Titlul � Transferuri � 40.61
Susţinerea cultelor
                                         - mii lei -
2001                             2002                  %
Program                  Program         2002/2001
133.000.000         44.000.000           33,08�.

    Dl senator Grigore Zanc şi
dl deputat Pavel Cherescu propun
suplimentarea sumei alocate cu
76.000.000 mii lei şi redactarea
textului astfel:
�Legea bugetului de stat pe anul 2002
Anexa 1
 Capitolul 5901 � Cultură, religie şi acţiuni
privind activitatea sportivă şi de tineret
Articolul 38
Titlul � Transferuri � 40.61
Susţinerea cultelor
                                         - mii lei -
                                                                    %
2001                             2002             2002/2001
133.000.000         120.000.000         9,02�.
    Amendamentul nu a întrunit
majoritate de voturi, fiind respins.

1. Suma alocată este
mică, având în vedere
înfiinţarea a trei noi
eparhii (Giurgiu,
Mehedinţi şi Slatina),
numărul mare de
lăcaşuri de cult, care
necesită reparaţii,
construirea Catedralei
�Mântuirea
Neamului�,
programele de caritate
şi asistenţă socială ale
cultelor religioase
recunoscute, etc.

Sursa de acoperire:
- impozitele pe
veniturile personalului
angajat al cultelor
religioase
recunoscute;
- taxe pe construirea,
repararea şi pictarea
lăcaşurilor de cult;
- procentul de 1% din
veniturile loteriei
naţionale.

2. Suma iniţială a fost
stabilită pe baza unor
criterii obiective şi ea
poate fi majorată în
raport de necesităţi, pe
parcursul execuţiei
bugetare.
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0. 1. 2. 3.
2. �Legea bugetului de stat pe anul 2002

Ministerul Culturii şi Cultelor
Anexa 3/28/28
Capitolul 59.01
Sinteza listelor de investiţii�

    Dl senator Marius Constantinescu
propune introducerea în listă a două
fişe noi, cu următorul conţinut:
�Cheltuieli pentru investiţii la
Catedrala ortodoxă Baia-Mare �
3.000.000 mii lei� şi
�Cheltuieli pentru reparaţii capitale la
Mănăstirea Rohia � 500.000 mii lei�,
precum şi includerea sumei de
8 miliarde lei necesare pentru
finalizarea obiectivului de investiţii
�Catedrala Naşterii Domnului� din
municipiul Brăila.
    Amendamentul a fost respins cu
majoritate de voturi.

1. Necesitatea
reparării urgente a
celor două lăcaşuri de
cult.

Sursa de acoperire:
Redistribuirea sumei
alocate la Anexa
nr. 3/28/25 cod
program:
255 �Lăcaşuri de cult�
şi 0.1. Bugetul de stat.

2. Ministerul Culturii
şi Cultelor
repartizează în funcţie
de priorităţi sumele
necesare fiecărui lăcaş
de cult, iar
redistribuirea sumei
alocate conform
anexei de mai sus ar
produce un
dezechilibru în
bugetul acestei
instituţii.

3. �Legea bugetului de stat pe anul 2002
Ministerul Informaţiilor Publice
Anexa 3/33/07
Capitolul 5001
Articolul 40 alin. (32)
Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, altele
decât cele care primesc subvenţii de la
bugetul de stat, potrivit legii
                                                              - mii lei -
2001                         2002                       %
Program              Program              2002/2001
94.000.000        124.898.435         132,87.
.....................................................................................
Capitolul 5901
Articolul 40 alin. (32)
Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, altele
decât cele care primesc subvenţii de la
bugetul de stat, potrivit legii

    Domnul deputat Florea Buga
propune �îngheţarea� sumei alocate �
la acest articol şi alineat al capitolului
5001 şi, respectiv, al capitolului 5901
� la nivelul anului precedent, de
94.000.000 mii lei, urmând ca
alin. (32) al art. 40 din cele două
capitole să fie redactat astfel:
    �Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât
cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat,
potrivit legii
                                                              - mii lei -
2001                         2002                       %
Program              Program              2002/2001
94.000.000        94.000.000                 0�.

    Amendamentul  nu a întrunit
majoritate de voturi, fiind respins.

1. Suma cunoaşte o
creştere de 132, 87%
în condiţiile unui
buget de austeritate,
fiind disproporţionat
de mare în raport cu
sumele alocate pentru
promovarea
intereselor româneşti
de peste hotare, mai
ales în condiţiile în
care atât imaginea
României în lume
devine hotărâtoare
pentru acceptarea
României ca membru
cu drepturi depline în
Uniunea Europeană şi
în NATO, iar soarta
comunităţilor
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                                                               - mii lei -
2001                         2002                       %
Program              Program              2002/2001
94.000.000        124.898.435         132,87�.

româneşti de peste
hotare a ajuns critică.

2. Suma alocată
pentru anul 2002 a
fost renegociată
ţinându-se cont de
inflaţie şi având în
vedere că organizaţiile
noi nu au sedii, au
proiecte în derulare şi
multe alte activităţi.

4. �Legea bugetului de stat pe anul 2002
Ministerul Informaţiilor Publice
Anexa 3/33/07
Capitolul 5001
Articolul 40 alin. (33)
Proiecte de comunicare, informare publică şi
promovare a imaginii şi intereselor româneşti
peste hotare
                                                              - mii lei -
2001                         2002                        %
Program              Program              2002/2001
27.254.997         30.000.000         110,07
.....................................................................................
Capitolul 5901
Articolul 40 alin. (33)
Proiecte de comunicare, informare publică şi
promovare a imaginii şi intereselor româneşti
peste hotare
                                                              - mii lei -
2001                         2002                        %
Program              Program              2002/2001
27.254.997         30.000.000         110,07�.

    Dl deputat Florea Buga propune
suplimentarea cu 10 miliarde lei a
sumei destinate promovării intereselor
româneşti în lume, urmând ca
alin. (33) al art. 40 din capitolele 5001
şi 5901 să fie redactate astfel:
      �Proiecte de comunicare, informare publică şi
promovare a imaginii şi intereselor româneşti
peste hotare
                                                              - mii lei -
2001                         2002                        %
Program              Program              2002/2001
27.254.997         37.254.997          136,7 �.
    Amendamentul a fost respins cu
majoritate de voturi.

1. Aceeaşi motivare ca la
amendamentul de mai sus,
cu precizarea că � la  multe
dintre ambasadele
României � se găsesc încă
albumele �Eterna şi
fascinanta Românie�, iar
site-urile acestora pe Internet
înfăţişează ,încă, realităţi
politice de mult apuse, în
condiţiile în care numărul
personalului din ambasade a
fost redus de către actualul
Guvern.

Sursa de acoperire:
- fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia Guvernului
- redistribuirea sumei alocate
la art. 40
alin. (32) din capitolele 5001
şi 5901.

2. Aceeaşi motivare ca la
punctul 3, în plus în acest
moment nu se pot acorda
sume de la fondul de
rezervă, care este la
dispoziţia Guvernului,
pentru acţiuni şi situaţii
neprevăzute.
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5. �Legea bugetului de stat pe anul 2002

Ministerul Informaţiilor Publice
Anexa 3/33/07
Capitolul 5001
Articolul 40 alin. (34)
Sprijinirea activităţii românilor de
pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative
ale acestora
                                                               - mii lei -
2001                         2002                        %
Program              Program              2002/2001
7.000.000           7.700.000            110,00
......................................................................................
Capitolul 5901
Articolul 40 alin. (34)
Sprijinirea activităţii românilor de
pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative
ale acestora
                                                               - mii lei -
2001                         2002                        %
Program              Program              2002/2001
7.000.000           7.700.000            110,00�.

    Domnul deputat Florea Buga
propune suplimentarea cu
20.898.435 mii lei a sumei destinate
sprijinirii activităţiii românilor de
pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora, urmând ca
alin. (34) al
art. 40 din capitolele 5001 şi 5901, să
fie redactate astfel:
�Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni
şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora
                                                               - mii lei -
2001                         2002                        %
Program              Program              2002/2001
7.000.000           28.598.435            408,54�.
      Amendamentul a fost respins cu
majoritate de voturi.

1. Aceeaşi motivare ca
la punctul anterior, cu
precizarea că s-au
înfiinţat organizaţii
noi ale românilor din
Valea Timocului, care
trebuie sprijinite, ca şi
pentru păstrarea
identităţii culturale şi
etnice a românilor din
Ucraina.

Sursa de acoperire:
Aceeaşi ca la punctul
precedent.

2. Aceeaşi motivare ca
la punctul precedent.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

  Nicolae Păun György Frunda

PREŞEDINTE,

         Adrian Păunescu

Întocmit:
Consilier   Onesia Babeş

Consilier   Aurel Zamfirescu
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