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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES-VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 22 octombrie 2002

La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Filip Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din
Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care a propus spre aprobare ordinea de zi, care are ca unic punct
dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2003.

Înscris la cuvânt, dl deputat Mircea Costache a menţionat, în luarea sa
de cuvânt, că intenţionează să facă două amendamente. Primul se referă la
suplimentarea cu 10 miliarde de lei a capitolului care se referă la sprijinirea
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care
primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii. Al doilea amendament se
referă   la   suplimentarea    sumei   alocate sprijinirii cultelor religioase cu suma de
6 miliarde de lei, cu destinaţia precisă finalizarea lucrărilor de construcţie la
catedrala ortodoxă �Sfântul Sava Gotul� din Buzău.   Dl deputat Mircea Costache a
indicat ca sursă unică de finanţare diminuarea sumei alocate organizaţiilor
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale, în speţă cea a UDMR-ului,
motivând că unele organizaţii ale persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale,
care au fost înfiinţate ca organizaţii culturale, cum ar fi Uniunea Democrată a
Maghiarilor din România, primesc subvenţii nu numai ca organizaţie, ci şi ca partid
politic, conform Legii partidelor politice din 26 aprilie 1996. De aceea, în condiţiile
acestui buget de austeritate, este necesară o mai justă alocare a fondurilor de la
buget şi în folosul altor destinaţii la fel de importante, cum ar fi sprijinirea cultelor
şi a organizaţiilor românilor de pretutindeni. Sumele prevăzute pentru sprijinirea
activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor respective ale acestora sunt
de aproximativ 10 ori mai mici decât cele pentru minorităţi, mai ales în condiţiile în
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care imaginea României în lume devine hotărâtoare pentru acceptarea României ca
membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană şi în NATO, iar soarta
comunităţii româneşti de peste hotare a ajuns critică.

Dl deputat Mircea Costache a mai enunţat o altă motivaţie, care se
referă la a doua propunere de amendare, în sensul că sumele prevăzute pentru
sprijinirea activităţii cultelor religioase sunt insuficiente, raportate în special la
necesităţile sprijinirii Bisericii Ortodoxe Române pentru finalizarea unor lăcaşuri
de cult, începând încă din 1991, de natură a asigura respectarea dreptului la un
serviciu religios desfăşurat în condiţii adecvate pentru adepţii celei mai importante
biserici, din punct de vedere numeric, din România.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a susţinut, în luarea sa de
cuvânt, un amendament formulat în cadrul Grupului parlamentar al minorităţilor
naţionale, şi anume alocarea sumei de 60 de miliarde de lei din fondul de rezervă al
primului ministru, sumă care reprezintă majorarea alocaţiei bugetare pentru
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, cu efecte importante în
sprijinirea activităţii minorităţilor naţionale.

Înscris la cuvânt, dl deputat Varga Attila s-a referit la primul
amendament formulat de dl deputat Mircea Costache, subliniind faptul că, în
principiu, ar fi de acord cu el, ţinând cont de nevoile  pe care le au românii de
pretutindeni, şi apreciază generozitatea de care dă dovadă dl deputat Mircea
Costache prin formularea acestui amendament, dar s-a gândit că domnia sa ar putea
să meargă mai departe cu generozitatea şi să nu facă o propunere de sprijinire a
unui grup în defavoarea altora şi în detrimentul altor valori. Constituţia protejează
atât românii de pretutindeni, cât şi cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale. Ar
trebui, dacă este aşa de generos, să identifice alte surse de finanţare. Este bine să nu
se uite că cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale sunt cetăţeni români, plătitori
de impozite, iar activităţile culturale ale acestora se desfăşoară nu numai în
beneficiul minorităţii, ci şi al întregii ţări. Nu se poate pune, după părerea domniei
sale, în nici un caz, problema diminuării sumelor indicate la acest capitol.

Dl deputat Tokay Gheorghe a reliefat, la rândul său, că, personal, va
susţine propunerea dlui deputat Mircea Costache, în cazul în care domnia sa va
indica o altă sursă de finanţare. Dacă nu, va vota împotrivă.

Dl deputat Mircea Costache a apreciat că, in extremis, poate preciza ca
sursă de finanţare fondul de rezervă pus la dispoziţia primului ministru.

Dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea, referindu-se la buget, a
informat membrii comisiei că în fiecare an, dintre cei doi trecuţi, a propus alocarea
unor sume pentru judeţul Arad, unde dânsa este deputată. Toate diligenţele
întreprinse nu s-au concretizat, în nici un fel, drept pentru care, domnia sa va
participa la lucrările şedinţelor, dar se va abţine de la vot.

Referindu-se la cele două amendamente formulate de dl deputat
Mircea Costache, dl deputat Bereczki Endre a făcut următoarele precizări: la primul
amendament îşi va da votul, dacă dl deputat Mircea Costache va avea altă sursă de
finanţare decât cea a organizaţiilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale.
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Referindu-se la cel de-al doilea amendament, dl deputat Bereczki Endre consideră
că dacă s-ar fi vrut obţinerea acestor sume ar fi fost normal să se facă un proiect de
deviz în care suma cerută să fie motivată. În continuare, domnia sa a mai spus că în
fiecare judeţ se ridică biserici, dar nu se cer sume de la bugetul de stat, pentru că
dacă s-ar aproba într-un singur caz s-ar deschide o �cutie a Pandorei�. Pentru
această problemă dl deputat Bereczki Endre l-a sfătuit pe dl deputat Mircea
Costache să se adreseze consiliului local, care s-ar putea implica în realizarea
acestei catedrale.

În replică, dl deputat Mircea Costache a atras atenţia asupra faptului că
suma pe care consiliul local ar putea să o pună la dispoziţie este mult prea mică, şi
că  deja   ne  aflăm în situaţia în care ridicarea ei a fost începută încă din 1991 şi nu
s-a  finalizat nici până astăzi.

Dl deputat Pavel Cherescu, în luarea de cuvânt, s-a arătat destul de
sceptic în ceea ce priveşte alocarea acestei sume, menţionând faptul că şi domnia
sa, la discutarea bugetului pe 2002, a avut două amendamente de acest fel dar, din
păcate, ele au căzut la vot.

Urmează ca amendamentele discutate, precum şi cele care vor fi
înaintate până mâine şi depuse la secretariatul comisiei, să fie dezbătute spre
aprobare în şedinţa comună cu Comisia pentru drepturile omului şi minorităţi şi
Comisia pentru cultură, culte, artă şi mijloace de informare în masă ale Senatului,
de mâine, 23 octombrie 2002.

SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga Chisnăr Atena
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