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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 2  noiembrie 2004

Ieri, 2 noiembrie 2004, a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale pentru dezbaterea şi avizarea
Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2004 împreună cu Comisia pentru drepturile
omului, culte şi minorităţi de la Senat. La dezbateri au participat: dl Cristian Jura în
calitate de secretar de de stat, domnii Attila Marko şi Ilie Dincă – în calitate de
subsecretari de stat din cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice, dl Tudor Bebe
– subsecretar de stat, dl Tiberius Tănase – director adjunct şi dna Dorina Petrache din
cadrul Secretariatului General al Guvernului, Dna Daniela Gheorghe Marinescu –
subsecretar de stat, dna Camelia Dobrouţeanu – director adjunct şi dna Monica Hampu –
consilier din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, şi dna Gabriela Petrescu – director şi
dna Cristina Cheptea din cadrul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Au participat la şedinţă - din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale - un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnul
deputat: Filip Georgescu din Grupul parlamentar al PSD, precum şi dl deputat Liviu-
Alexandru Mera din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu medical.

Principalele amendamente - care au întrunit votul comisiilor reunite - au vizat:
- suplimentarea - în cadrul bugetului Secretariatului General al Guvernului - a sumelor

alocate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, cu suma
de 290 miliarde de lei;

- majorarea bugetului Departamentului pentru Relaţii Interetnice, din cadrul
Secretariatului General al Guvernului cu suma de 5 miliarde de lei;
- suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor cu o sumă cumulată de 51 de

miliarde de lei, ce va fi destinată, îndeosebi,  finalizării construirii sau reparării unor
lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor recunoscute de stat;

-   suplimentarea sumei alocate de la buget Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării cu suma de 900 milioane de lei, până la suma de 2,2 miliarde de lei.
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Dl deputat Nicolae Păun a propus majorarea sumei de la 224.434.000 mii lei la
290.000.000 mii lei, în vederea sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, textul iniţial al proiectului de lege devenind:
“Secretariatul General al Guvernului
Anexa nr.3/13/07a
Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul
59.01 «Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret», titlul
«Transferuri», a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului

Cheltuieli - total                                        -mii lei-
2003              2004                  2005                %
Realizări      Program iniţial   Propuneri   2005/2004
264.953.632  325.000.000     390.000.000  120,00

din care, pentru:
a) Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale,

altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor cap.III,
respectiv art.9-12 din Legea nr.43/2003 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi
a campaniilor electorale 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,
întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară
şi în străinătate, cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare
desfăşurării activităţii organizaţiilor (…)”.
                                                                    -mii lei-
2004                2004                 2005                  %
Realizări       Program iniţial   Propuneri  2005/2004
195.962.698   240.000.000    290.000.000   120,833 “

Sursa de finanţare indicată pentru acest amendament a fost fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului.

Ca urmare a adoptării acestui amendament cu unanimitate de voturi de către
membrii Comisiilor reunite, un alt amendament având acelaşi obiect a fost respins.
Acesta a fost propus de dl deputat Eberhard-Wolfgang Wittstock, în numele Grupului
parlamentar al Minorităţilor naţionale care se referea la majorarea sumei de la
224..434..000 mii lei la 264.000.000 mii lei, cu modificarea corespunzătoare a sumei
propuse la Capitolul 5001, Articolul 40, alineatul 32. Amendamentul a fost respins
întrucât amendamentul propus de dl deputat Nicolae Păun a fost admis pentru o sumă mai
mare, acoperitoare şi, ca atare, amendamentul dlui Eberhard-Wolfgang Wittstock nu mai
avea justificare.

Dl deputat Iuliu Winkler din Grupul parlamentar al UDMR a propus  majorarea
sumei alocate  de la 20 miliarde lei la 25 miliarde lei, pentru susţinerea activităţii
Departamentului pentru Relaţii Interetnice, textul iniţial al proiectuşlui de lege devenind:

“Secretariatul General al Guvernului
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Anexa nr.3/13/07a
Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul
59.01 «Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret», titlul
«Transferuri», a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului
Cheltuieli - total                                        -mii lei-
2003              2004              2005                    %
Realizări        Program         Propuneri     2005/2004
264.953.632  325.000.000  329.434.000   101,36
din care pentru:
d) Finanţarea unor proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei
                                                                   -mii lei-
2003              2004              2005                     %
Realizări        Program        Propuneri      2004/2003
3.169.882  15.000.000    25.000.000        166,67 ”.

Ca sursă de finanţare, a fost indicat fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Acest
amendament a fost adoptat cu unanimitate de voturi.

Un alt amendament – formulat de domnii deputaţi Pavel Cherescu şi Endre

Bereczki - a  propus majorarea cu 51 miliarde lei a sumei alocate Ministrului Culturii şi

Cultelor, în vederea finalizării construirii sau reparării unor lăcaşuri de cult, aparţinând

cultelor recunoscute de stat; astfel:

“Anexa 3/27/07 – Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5001
…………………………………………………
Titlu/Articol 38 – Transferuri
                                                                   -mii lei-
2003              2004              2005               %
Realizări        Program        Propuneri      2005/2004
1.055.153.334     1.322.559.645     1.581.263.000      119,56
……………………………………………………….
Titlu/Articol 40, alin.41  – Asociaţii şi fundaţii
                                                                   -mii lei-
2003              2004                    2005               %
Realizări    Program iniţial    Propuneri    2005/2004
                                 20.000.000               22.600.000         113,00
Titlu/Articol 40, alin.61  – Susţinerea cultelor
                                                                   -mii lei-
2003              2004                  2005               %
Realizări    Program iniţial    Propuneri    2005/2004
256.729.400     141.808.000               237.720.000         167,63”
Ca sursă de finanţare, a fost indicat fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Acest
amendament a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Ca urmare a adoptării acestui ultim amendament de către membrii Comisiilor
reunite, au fost respinse mai multe amendamente având ca obiect alocarea punctuală a
unor fonduri pentru unele lăcaşuri de cult din ţară. Astfel, dl senator Ioan Aurel Rus a
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propus introducerea unui asterisc, la suma globală prevăzută în buget la capitolul 5901,
titlul 38 – “Transferuri”, cu următorul conţinut:
 din care:
- 7 miliarde pentru Parohia Ortodoxă Română
  “Sf. Ioan Botezătorul” -  Bistriţa;
- 7 miliarde pentru Parohia Ortodoxă Română
     “Sf. Ioan Botezătorul” – Năsăud;
- 7 miliarde pentru Parohia Ortodoxă Română
   “Sfânta Treime” – Bistriţa;
- 10 miliarde pentru Parohia Ortodoxă Română
“Sfântul Apostol Andrei” – Beclean;
- 10 miliarde pentru Biserica-Spital Năsăud;
- 10 miliarde pentru Parohia Ortodoxă Română
   Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud;
- 15 miliarde pentru Biserica Greco-Catolică Bistriţa;
- 5 miliarde pentru Biserica Greco-Catolică Năsăud;
- 10 miliarde pentru Biserica Greco-Catolică Beclean;
- 10 miliarde pentru Biserica Greco-Catolică Săsarm;
- 10 miliarde pentru Biserica Greco-Catolică Ţentea;
- 10 miliarde pentru Biserica Creştină după Evanghelie – Bistriţa.
Ca sursă de finanţare, a fost indicat fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. Acest
amendament a fost respins cu unanimitate de voturi.

Un alt amendament aparţinând dlui deputat Endre Bereczki  şi dlui senator Melu
Voinea referitor la alocarea sumei de 5 miliarde lei pentru continuarea lucrărilor la
Catedrala Ortodoxă Oneşti, judeţul Bacău, având ca sursă de finanţare fondul de rezervă
la dispoziţia Guvernului, a fost respins cu majoritate de voturi.

Amendamentul aparţinând dlui deputat Mircea Costache, referitor la majorarea cu
10 miliarde lei a sumei alocate pentru lucrări la construcţia Catedralei Episcopale Buzău
şi alocarea sumei de 5 miliarde pentru finalizarea construcţiei Catedralei “Sfântul Sava” –
Buzău,  a fost, de asemenea, respins cu majoritate de voturi.

A mai fost respins cu majoritate de voturi şi amendamentul dlor deputaţi Nicu
Cojocaru şi Pavel Cherescu  care au  propus următoarele:
- majorarea cu 10 miliarde a sumei alocate pentru lucrările exterioare la Catedrala
Ortodoxă Arad;
- alocarea sumei de 1 miliard pentru finalizarea construcţiei acoperişului Bisericii
Ortodoxe Curtici;
- alocarea sumei de 25 de miliarde pentru ridicarea Monumentului Marii Uniri din

Arad.
Dl deputat Eberhard-Wolfgang Wittstock a propus, pe de altă parte, majorarea

sumei repartizate Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării cu 900 milioane
lei, textul iniţial al proiectului de lege devenind:
“Anexa 3/43/07 – Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării
Capitolul 5101
Titlu/Articol 14  Deplasări, detaşări, transferări
                                                                     -mii lei-
2003              2004                     2005               %
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Realizări    Program iniţial      Propuneri  2005/2004
830.152              1.435.383                        2.210.018             153,96 “
Amendamentul acesta - având ca sursă de finanţare fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului - a fost adoptat cu majoritate de voturi
- În finalul dezbaterilor, proiectul Legii bugetului pe anul 2005, cu amendamentele
adoptate de către Comisiile reunite, a primit aviz favorabil cu unanimitate de voturi.

SECRETAR

deputat  Florea  Buga

Întocmit: exp. Gheorghiu V. Laurenţiu
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