
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

 

    

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 3 februarie 2017 

 

Pe data de 3 februarie 2017, 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 2017, împreună cu Comisia pentru drepturile omului şi 

minorităţi de la Senat. Au participat la şedinţă - din partea Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale - 

un număr de 15 deputaţi din totalul de 18. Astfel, au fost prezenţi 

următorii : Ibram Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Petre-

Florin Manole, Cristina-Mădălina Prună, Benkő Erika, Vasile Cocoş, 

Nicuşor Halici, George Ionescu, Kulcsár-Terza József-György, 
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Eliza-Mădălina Peţa, Ana Adriana Săftoiu, Mihăiţă Vârză și Vlad-

Emanuel Duruş. Au fost absenţi : dl deputat Ionuţ-Marian Stroe, 

aparţinând Grupului parlamentar al PNL, dl deputat Ion Cupă - 

aparţinând Grupului parlamentar al ALDE, dna deputat Elvira 

Şarapatin - din Grupul parlamentar al PSD, precum şi dl deputat 

Gabriel Petrea - care este membru al Guvernului. 

Şedinţa a fost condusă, alternativ de dl deputat Ibram Iusein - 

preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale şi de dl senator Marius-Petre Nicoară - 

preşedintele Comisiei omoloage din Senatul României. 

La lucrările celor două comisii au participat - în calitate de 

invitaţi - reprezentanţi din partea următoarelor instituţii publice:  de 

la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală Programare 

Bugetară, doamna consilier Monica Hampu şi doamna consilier 

Daniela Truţă; de la Ministerul Justiţiei, doamna Secretar de stat - 

Sofia Mariana Moţ, doamna Secretar general adjunct - Monica 

Dragomir şi doamna Silvia Chiticaru, Directorul Direcţiei Financiar-

Contabile; de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor, domnul 

Director general adjunct Marian Dobrică; de la Consiliul Naţional 

pentru Combaterea Discriminării, domnul preşedinte Asztalos Csaba 

Ferenc; de la Secretariatul General al Guvernului - domnul Mihai 

Busuioc, Secretar general al Guvernului şi domnul Marin Popescu, 

director al Direcţiei Economice,  precum şi doamna Bencze Marta 

Jozefina, preşedinta Consiliului de monitorizare a implementării 
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Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, care au 

prezentat opiniile şi propunerile Guvernului asupra bugetelor proprii. 

 

Parlamentarii prezenţi au făcut observaţii pe marginea 

proiectului legii în dezbatere, adresând - în acest scop - întrebări la 

care reprezentanţii Guvernului au dat răspunsuri lămuritoare. 

În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate de membrii celor 

2 Comisii, aceştia au hotărât, cu unanimitate de voturi, să avizeze 

favorabil proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017 şi au votat - 

cu majoritate de voturi - anexele la proiectul Legii bugetului, 

privitoare la bugetele Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului 

Justiţiei, Secretariatului General al Guvernului, Consiliului Naţional 

pentru Combaterea Discriminării.  

Principalele amendamente care au întrunit votul comisiilor 

reunite, cu majoritate de voturi, au vizat un număr de 35 pentru culte, 

7 amendamente pentru Ministerul Justiţiei. A fost adoptat, de 

asemenea, cu unanimitate de voturi, şi un amendament de redactare 

la bugetul S.G.G., care nu necesită cheltuieli bugetare. Pe ordonatorii 

principali de credite, membrii celor două comisii au hotărât astfel: 

- aviz favorabil, cu majoritate de voturi, la bugetul Ministerului 

Justiţiei – Anexa 3/17, cu cele 7 amendamente admise;  

- aviz favorabil, cu majoritate de voturi, în forma propusă de 

Guvern, la bugetul Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării - Anexa 3/42; 
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- aviz favorabil, cu majoritate de voturi (10 voturi pentru şi 7 

voturi împotrivă din partea celor 7 deputaţi PSD participanţi la 

şedinţă), pentru suplimentarea bugetului Secretariatului de Stat 

pentru Culte din cadrul Secretariatului General al Guvernului - 

Anexa 3/13/02, cu cele 35 de amendamente admise; 

- aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, la bugetul 

Secretariatului General al Guvernului - Anexa 3/13/02a, cu un 

amendament admis;  

- aviz favorabil, cu majoritate de voturi, în forma prezentată de 

Guvern, la bugetul Consiliului de monitorizare a implementării 

Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi – Anexa 

3/58. 

În finalul dezbaterilor, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 

2017, cu amendamentele adoptate de către Comisiile reunite a primit 

aviz favorabil cu unanimitate de voturi. 

 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Ibram Iusein 

 

 

Întocmit:  consilier Laurenţiu Gheorghiu 
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