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La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, unicul absent fiind domnul 

deputat Albu Gheorghe care face parte din Biroul Permanent. Domnul Călin Popescu 
Tăriceanu din Grupul PNL, care este membru al Guvernului,  a fost reprezentat, pe 
bază de delegaţie, de către doamna deputat Monica-Mihaela Ştirbu, 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele comisiei, 
care, în deschidere, a supus aprobării proiectul ordinii de zi, care are înscris ca unic 
punct continuarea dezbaterilor la “Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006”. 

În deschiderea dezbaterilor, s-au adus la cunoştinţa membrilor comisiei o serie 
de amendamente în completarea celor prezentate în şedinţa anterioară. 

Primul aparţine domnului deputat Chiper Gheorghe şi are următorul text:  
“Suma solicitată suplimentar pentru cultură şi culte este de 738 mii lei RON 

faţă de 2000 lei RON din proiectul bugetului, sumă ce corespunde celor 387 de 
posturi de personal neclerical cuprins la Anexa nr.10. Se solicită suplimentar acestui 
număr cu 33 posturi, pentru care s-au făcut demersuri la Ministerul Culturii şi 
Cultelor. În condiţiile avizării numărului propus (420) rezultă un necesar de 2738 mii 
lei RON cheltuieli cu salariile şi taxele aferente”. 

Sursa de finanţare indicată ar trebui să se facă prin suplimentarea veniturilor 
rezultate din colectarea restanţelor la marii datornici şi valorificarea mai bună a 
creanţelor statului. 

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi şi o abţinere, urmând ca 
sumele prevăzute să fie înglobate în amendamentul formulat şi aprobat de comisie. 

S-a trecut la examinarea celui de al doilea amendament, aparţinând domnului 
deputat Vasile Emilian Cutean – Grupul parlamentar PSD, care are următorul text:  

“La Anexa nr.3/27/07, capitolul 5001, TITLUL 59, art.13, pag.40 se propune 
majorarea cu 90.000 RON (900 milioane de lei vechi) a sumei intitulate “Susţinerea 
cultelor” având ca destinaţie următoarele biserici din judeţul Alba, comuna Săsciori 
după cum urmează: 

- 15000 mii RON pentru Biserica Ortodoxă din Laz; 
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- 15000 mii RON pentru Biserica Ortodoxă din Săsciori 
- 15000 mii pentru Biserica Ortodoxă din Loman; 
- 15000 mii pentru Biserica Ortodoxă din Răchita; 
- 15000 mii pentru Biserica Ortodoxă din Căpâlna; 
- 15000 mii pentru Biserica Ortodoxă din Sebeşel. 
Sursa de finanţare: fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 
Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi şi o abţinere, urmând ca 

sumele prevăzute să fie înglobate în amendamentul formulat şi aprobat de comisie. 
Cel de al treilea amendament a aparţinut tot domnului deputat Vasile 

Emilian Cutean, având următorul text: 
“La Anexa nr.3/27/07, capitolul 5001, TITLUL 59, art.13, pag.40 se propune 

majorarea cu 1,5 miliarde de lei vechi) a sumei intitulate “Susţinerea cultelor” având 
ca destinaţie Biserica Eroilor martiri din Timişoara. 

Sursa de finanţare: fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 
Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi şi o abţinere, urmând ca 

sumele prevăzute să fie înglobate în amendamentul formulat şi aprobat de comisie. 
Ultimul amendament formulat a aparţinut domnului deputat Petru Tărniceru – 

Grupul parlamentar al PSD, având următorul text: 
              “La Anexa nr.3/27/07, capitolul 5001, TITLUL 59, art.13, pag.40 se propune 
majorarea cu 275 milioane de lei vechi a sumei intitulate “Susţinerea cultelor” 
având ca destinaţie Biserica ortodoxă din localitatea Şaru-Dornei”. 
 Sursa de finanţare: fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului. 

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi şi o abţinere, urmând ca 
sumele prevăzute să fie înglobate în amendamentul formulat şi aprobat de comisie. 

O serie de deputaţi au făcut unele aprecieri pe marginea tuturor 
amendamentelor analizate de comisie. 

Domnul deputat Ioan Aurel Rus a menţionat în cuvântul domniei sale că munca 
depusă în comisie nu va avea nici o finalizare dacă pe parcursul anului nu se va 
urmări cum au fost repartizate sumele menţionate în amendamente. În caz contrar, 
vom asista la aceeaşi practică din anii trecuţi, când, deşi majorarea sumelor a fost 
aprobată, ea fost repartizată după bunul plac al Ministerului Culturii şi Cultelor. 

Tot domnia sa a atras atenţia că legislativul ar trebui să se implice mai activ în 
supervizarea modului de distribuţie a acestor fonduri.  

De aceeaşi părere a fost şi domnul deputat Mircea Teodor Iustian, menţionând 
că dacă noi nu vom urmări modul în care aceste sume de bani au fost utilizate, nu vom 
putea interveni la rectificarea bugetului. 

Următorul înscris la cuvânt domnul deputat Ioan Sassu, a adus la cunoştinţa 
comisiei că membrii Grupului parlamentar din care face parte (PSD) nu va acorda în 
plen aviz favorabil proiectului de buget pe 2006, în cazul în care, amendamentele 
formulate de comisie nu vor fi aprobate. 

Domnul deputat Varga Attila, în replică, ia atras atenţia domnului Sassu, că 
votul comisiei asupra proiectului de buget nu are nici o legătură cu votul din plen, iar 
în legătură cu amendamentele formulate la comisie, ele trebuiesc înainte de a fi 



supuse plenului să fie acceptate de comisia de specialitate sesizată pentru raport  
(Comisia de buget, finanţe şi bănci). 

Amendamentul formulat de comisie şi care a primit susţinerea atât a deputaţilor 
cât şi a Ministerului Culturii şi Cultelor constă din mărirea sumei şi are următorul 
conţinut: “Se propune majorarea sumei alocate la Anexa 3/27/07 – Ministerul Culturii 
şi Cultelor, Capitolul 5001, cu suma de 10.000 mii RON mii lei. 

Această sumă globală s-a convenit că este acoperitoare pentru toate 
amendamentele formulate. 

Acelaşi vot l-a primit şi proiectul Legii bugetului pe anul 2006 în întregul său. 
Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Nicolae Păun a declarat închise 

lucrările şedinţei.  
  
  

PREŞEDINTE, 
 

                                                    Nicolae Păun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Sef Cabinet Atena Chisner 
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