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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 29 octombrie 2003

Ieri, 29 octombrie 2003, 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 cultură, culte, artă şi mijloace de informare în
masă şi Comisia pentru drepturile omului şi minorităţi de la Senat. La
dezbateri au participat reprezentanţi din partea Departamentului pentru
Relaţii Interetnice, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, ai
Ministerului Finanţelor Publice, ai Ministerului Culturii şi Cultelor şi ai
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 domnii deputaţi: Filip Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu din
Grupul parlamentar al PSD, precum şi dl deputat Liviu-Alexandru Mera din
Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu medical.

La dezbaterea proiectului de lege, parlamentarii prezenţi s-au
pronunţat - cu unanimitate de voturi - pentru avizarea favorabilă a acestuia
într-o formă amendată.

Principalele amendamente care au întrunit votul comisiilor reunite au
vizat:
- majorarea bugetului Departamentului pentru Relaţii Interetnice, din

cadrul Secretariatului General al Guvernului cu suma de 20 miliarde de
lei la titlul �Transferuri� din capitolul 59.01- �Cultură, religie şi acţiuni
privind activitatea sportivă şi de tineret�, având ca destinaţie sprijinirea
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât
cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza Legii nr.43/2003
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privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
şi suplimentarea finanţării unor programe şi proiecte interetnice şi de
combatere a intoleranţei cu suma de 15 miliarde de lei;

- suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor cu o sumă
cumulată de 152,972 miliarde de lei, ce va fi destinată salarizării
personalului clerical şi neclerical atât din ţară, cât şi din străinătate � în
cazul aşezămintelor ortodoxe din afara graniţelor ţării - şi, îndeosebi, a
finalizării construirii sau reparării unor lăcaşuri de cult, aparţinând
cultelor recunoscute de stat.

A fost adoptat, cu unanimitate de voturi şi un amendament de
redactare, pentru asigurarea corelării textului cu legislaţia în vigoare,
înlocuindu-se referirea greşită din textul Anexei 3/12/06 la Legea nr.27/1996
a partidelor politice cu referirea la Legea nr.43/2003 privind finanţarea
activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale.

Dnii deputaţi Iuliu  Winkler, Varujan Pambuccian şi Sali Negiat au
propus majorarea sumei alocate de la buget organizaţiilor minorităţiloir
naţionale de la 220 miliarde lei la 240 miliarde lei, textul iniţial � după
inserarea amendamentului de redactare acceptat anterior - căpătând
următoarea formă:
    �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,
manuale şcolare şi 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�.

Un alt amendament al dlui deputat Nicolae Păun � ce viza, de
asemenea suplimentarea sumei alocate de la buget pentru sprijinirea
organizaţiilor minorităţilor naţionale cu 80 miliarde de lei - a fost retras de
iniţiator, după acceptarea � cu unanimitate de voturi � a amendamentului
domnilor deputaţi Iuliu Winker, Varujan Pambuccian şi Sali Negiat.

Dnii deputaţi Winkler Iuliu, Varujan Pambuccian şi Sali Negiat au
mai propus majorarea sumei alocate de la 5 miliarde lei la 15 miliarde lei,
urmând ca textul literei d) de la Anexa nr.3/12/06  - referitoare la bugetul
Secretariatul General al Guvernului, capitolul 59.01 «Cultură, religie şi



3

acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret», să capete următoarea
redactare:
    �d) Finanţarea unor proiecte şi programe interetnice şi de combatere a
intoleranţei
                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       2004/2003
                                            15.000.000                     �.

Sursa de finanţare indicată de iniţiatori a fost fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului. Şi acest amendament a fost adoptat de Comisiile
reunite cu unanimitate de voturi.

Dnii senatori Ioan Aurel Rus şi Puskas Valentin Zoltan şi dnii deputaţi
Ignat Miron şi Petru Mirciov au propus - printr-un amendament acceptat cu
unanimitate de voturi - majorarea sumelor alocate de la buget cultelor
religioase şi pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din
afara graniţelor, după cum urmează:
�Anexa 3/25/06 � Ministerul Culturii şi Cultelor

Capitolul 5001���������������������
Titlu/Articol 38 � Transferuri
                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri      2004/2003
753.622.685        1.011.782.682     1.360.461.645      134,46
���������������������
Titlu/Articol 40, alin.61  � Susţinerea cultelor
                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       2004/2003
113.696.000  158.550.000  241.808.000   152,51
���������������������
Titlu/Articol 40, alin.75  � Contribuţia statului care se alocă Patriarhiei
Române pentru sprijinirea aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din
afara graniţelor
                                                                  -mii lei-
2002              2003             2004                %
Realizări        Program       Propuneri       2004/2003
23.387.652    31.060.000   37.000.000     119,12    �.

În cadrul dezbaterilor mai mulţi parlamentari au propus amendamente
� ce au fost ulterior acceptate cu unanimitate de voturi. - pentru



4

suplimentarea cu diverse sume a bugetului alocat cultelor, având ca sursă de
finanţare fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului, în vederea
finalizării unor lăcaşuri de cult aflate în construcţie sau a reparării altora.
Astfel, dl senator Ionel Alexandru, dl deputat George Moisescu şi dna
deputat Smaranda Ionescu au propus includerea - în anexa nr.3/25 din
bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor - a următoarelor obiective de
investiţii:
1) Catedrala �Naşterea Domnului� din municipiul Brăila, cu alocarea sumei

de 5 miliarde lei
2) Catedrala din oraşul Ianca, cu alocarea sumei
      4 miliarde lei,
3) suplimentarea sumelor necesare reparaţiilor la Biserica �Buna Vestire�

din Brăila cu
      2 miliarde lei
4) suplimentarea cu 3 miliarde lei a sumei necesare pentru lucrările de

restaurare la Mănăstirea Măxineni din judeţul Brăila.
Dl senator Sógor Csaba propune majorarea contribuţiei statului la

salarizarea personalului de cult de la 988.333.605 mii lei la 1.348.333.605
mii lei, prin redistribuirea a 29% din bugetul total destinat cultelor
religioase, astfel:
�Anexa 3/25/06 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5001
Titlu/Articol 40, alin.66  � Contribuţia statului la salarizarea personalului de

cult                                                                     -mii lei-

2002              2003              2004                  %
Realizări        Program        Propuneri         2004/2003
511.611.026  711.655.000  1.348.333.605  189,46   �.
            Motivaţia amendamentului - ce a fost acceptat cu unanimitate de
voturi - a fost aceea că suma alocată în buget este mult prea mică faţă de
suma cererilor de suplimentare a subvenţiilor de salarizare a personalului
clerical şi cel auxiliar depuse de cultele religioase prin consiliile judeţene.
Comisiile de buget ale Parlamentului urmează să opereze transferurile
necesare din bugetele consiliilor locale.

Dl deputat Dan Brudaşcu a propus un amendament -  ce a fost adoptat
cu unanimitate de voturi.- alocarea sumei de 25 miliarde lei pentru reluarea
şi continuarea lucrărilor de construcţie la Catedrala Greco-Catolică din Cluj-
Napoca, indicând ca sursă de finanţare fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului.
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Dnii deputaţi Mona Muscă şi Eugen Nicolăescu, în numele grupurilor
parlamentare ale PNL din cele două Camere, au propus suplimentarea sumei
prevăzute pentru cultele religioase în anul 2004 cu suma totală este de 6,6
miliarde, pentru următoarele obiective de investiţii:
- 1 miliard lei pentru Parohia Ortodoxă �Sfântul Ioan Botezătorul� din
Sighişoara IV, pentru finalizarea lucrărilor, aparţinând de Protopopiatul
Sighişoara;
- 600 milioane lei pentru Biserica Ortodoxă din Reghin, monument de
cultură, pentru lucrări de reparaţii la acoperiş, aparţinând de Protopopiatul
din Sighişoara;
- 3 miliarde lei pentru Catedrala Ortodoxă din Târgu Mureş, pentru

lucrările de finalizare a exteriorului, aparţinând de Protopopiatul din
Târgu Mureş;

- 2 miliarde lei pentru Parohia Ortodoxă din comuna Cristeşti, aparţinând
de Protopopiatul Târgu Mureş.

Dnii deputaţi Nicu Cojocaru şi Pavel Cherescu au formulat un
amendament prin care au propus majorarea sumei cu 10 miliarde lei pentru
finalizarea lucrărilor exterioare la Catedrala Ortodoxă Arad. Cele două
amendamente anterioare au fost acceptate de comisiile reunite cu
unanimitate de voturi.

De asemenea, dl senator Radu Feldman Alexandru a propus
suplimentarea sumei cu 5 miliarde lei pentru finalizarea lucrărilor la
Biserica Ortodoxă din Deta, judeţul Timiş, amendament votat în unanimitate
de membrii Comisiilor reunite.

Dl senator Dionisie Bucur a propus un alt amendament - acceptat cu
unanimitate de voturi - ce viza suplimentarea sumei alocate de la buget
cultelor religioase cu 750.000.000 lei pentru finalizarea lucrărilor la lăcaşe
de cult situate în judeţul Sibiu, după cum urmează:
- 350.000.000 lei pentru Biserica Ortodoxă �Petru şi Pavel� din Mediaş;
- 350.000.000 lei pentru Biserica Ortodoxă �Schimbarea la Faţă� din Valea

Lungă;
- 150.000.000 lei pentru Biserica Ortodoxă �Sfinţii Arhangheli Mihail şi

Gavril� din localitatea Şeica Mică.
Dl deputat Bereczki Endre a propus un amendament - acceptat cu

unanimitate de voturi � ce viza suplimentarea sumei alocate de la buget
cultelor religioase cu suma de 3 miliarde lei pentru lucrări exterioare la
Catedrala Ortodoxă din Oneşti, judeţul Bacău.

Dl deputat Mircea Ifrim a propus un amendament - acceptat cu
unanimitate de voturi � ce viza majorarea sumei alocate investiţiilor la
Catedrala Ortodoxă Baia-Mare cu suma de 4 miliarde lei şi majorarea sumei
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alocate reparaţiilor capitale la Mănăstirea Rohia cu suma de 2 miliarde lei,
însumând un total de 6 miliarde lei.

Dna senator Maria Ciocan a propus un amendament - acceptat cu
unanimitate de voturi � ce viza majorarea sumei cu 5 miliarde lei pentru
continuarea lucrărilor la următoarele lăcaşuri de cult:
- Mănăstirea �Sfânta Ana� � Rohia, 1 miliard lei
- Mănăstirea Habra, 1 miliard lei
- Mănăstirea Săpânţa, 1 miliard lei
- Mănăstirea Lăpuşu Românesc, 1 miliard lei

Catedrala Ortodoxă Baia-Mare, 1 miliard lei.
Având în vedere solicitările de sprijin material pentru cultele

religioase pe probleme punctuale, respectiv diverse obiective de investiţii, dl
senator Grigore Zanc a propus, în finalul dezbaterilor, o sumă cumulată de
50 miliarde lei, cu care să fie majorat bugetul acordat cultelor religioase,
sumă ce urmează a fi repartizată de Secretariatul de Stat pentru Culte
fiecărui lăcaş de cult cuprins în amendamentele anterior adoptate, dar
potrivit necesităţilor reale.

A mai fost propus un amendament de către dnii senatori Puskás Balint
şi Ioan Aurel Rus şi dl deputat Winkler Iuliu privind majorarea numărului de
posturi pentru personalul neclerical până la 5875 de posturi, cu majorarea
corespunzătoare a fondului alocat pentru plata acestora, respectiv
287.000.000 mii lei, calculat la un nivel al salariului minim pe economie de
3.000.000 lei lunar. Dar acest amendament nu a mai fost supus votului,
întrucât sumele alocate pentru personalul neclerical sunt suportate din
bugetele locale şi competenţa operării transferurilor în anexele din buget
aparţine comisiilor de buget ale Parlamentului.

În finalul dezbaterilor, proiectul legii bugetului pe anul 2004, 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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