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  Lucrările din această zi au fost consacrate dezbaterii pe articole a 
proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2000. 
  La   lucrările   şedinţei   au participat un număr de 5 senatori şi 
11 deputaţi. Din Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor au absentat domnii deputaţi: 
Viorel Hrebenciuc (PDSR), Attila Varga (UDMR) şi Valeriu Stoica (PNL), 
care este membru al Guvernului. 
  S-a trecut la discutarea punctuală a amendamentelor. 
  Domnul deputat Petre Ţurlea a propus o serie de amendamente: 
  - alocarea sumei de 10 miliarde lei pentru Episcopia Ortodoxă 
Română  a Harghitei şi Covasnei, care urmează a fi destinată reparării 
locaşurilor de cult, indicând ca sursă de finanţare alin. (2) al art. 16, prin 
diminuarea sumei de 63,7 miliarde lei prevăzută pentru Preşedinţia României 
(suma alocată urmând să devină 53,7 miliarde lei). Amendamentul a fost votat 
cu majoritate de voturi - 9 voturi pentru. 
  - a propus  ca suma  de 3 miliarde lei, prevăzută în Anexa 3/11, 
litera g), să fie destinată exclusiv susţinerii materiale a celor 3 ziare de limbă 
română din judeţele Harghita şi Covasna – “Adevărul Harghitei”, “Cuvântul 
Nou” şi “Bună ziua, Harghita!”. Propunerea a fost amendată cu majoritate de 
voturi - 8 voturi pentru. 
  - majorarea sumei destinată sprijinirii activităţii românilor    de 
pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora cu 40 miliarde lei, 
majorarea sumei urmând a fi asigurată din fondurile de rezervă bugetară aflate 
la dispoziţia Guvernului (art. 23, lit. a). Propunerea a fost acceptată cu 
majoritate de voturi - 8 voturi pentru. 
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  O altă propunere de amendare a fost făcută de domnul deputat 
Şerban Rădulescu-Zoner, care a propus ca la art. 16 alin. (2) să se opereze 
scăderea cu 2 miliarde a sumei de 5 miliarde alocate pentru instituţia 
Avocatului Poporului, bani ce urmează a fi destinaţi Consiliului Naţional 
pentru Studierea Arhivelor Securităţii. 
  Doamna senator Rodica Stănoiu a apreciat că această propunere 
de diminuare nu este normal să se facă de către nişte comisii care au ca 
obiectiv apărarea drepturilor omului, pentru că nu ar rezulta decât un discurs 
ipocrit, de vreme ce până în 1996 se spunea de către partidele aflate în arcul 
guvernamental că această instituţie este deosebit de importantă, acum aceleaşi 
partide trecând-o pe planul doi ca pe o instituţie secundară. Nu înţelege de ce 
în această problemă există o viziune fragmentară în ce priveşte aceste două 
instituţii. 
  Domnul deputat Tănase Tăvală consideră că domnul deputat 
Şerban Rădulescu-Zoner are dreptate în ceea ce priveşte alocarea unor sume 
sporite unei instituţii nou create, dar nu poate fi de acord cu sursa indicată, 
condiserând-o ca nepotrivită. 
  Domnul senator Cristian Rădulescu a fost de acord cu cei doi 
antevorbitori (Rodica Stănoiu şi Tănase Tăvală), întrebându-se cum vor fi 
privite aceste două comisii  dacă se va omorî o instituţie în vederea creării 
alteia.  
  În final, domnii deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner şi Tănase 
Tăvală au propus majorarea sumei alocate pentru Consiliul Naţional pentru 
Studierea Arhivelor Securităţii cu 20 miliarde lei. Sursa din care urmează să 
fie efectuată această majorare este fondul de rezervă bugetară pus la dispoziţia 
Guvernului. Propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi - 10 voturi 
pentru. 
  La Anexa 3/11 domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a 
propus eliminarea sintagmei “nepolitice ale” din titlul art. 40 alin. (2), textul 
urmând să aibă următoarea formulare: “Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale”. Amendamentul a fost acceptat cu 
unanimitate de voturi. 
  Un alt amendament propus de domnul deputat Wittstock 
Eberhard-Wolfgang a fost reformularea literei a) de la Anexa 3/11, textul 
urmând să aibă următorul conţinut: “Sprijinirea activităţilor desfăşurate de 
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele 
care   primesc    subvenţii     de  la bugetul de stat în baza dispoziţiilor Legii 
nr. 27/1996 a partidelor politice prin acoperirea următoarelor cheltuieli: 
cheltuieli materiale pentru funcţionarea sediilor şi a sediilor filialelor, precum 
şi pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale acestora, cheltuieli de personal, 
cheltuieli pentru presă, carte,publicaţii, cheltuieli privind organizarea de 
activităţi culturale, ştiinţifice, simpozioane şi alte asemenea manifestări, 
organizate în ţară şi străinătate, cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi 
imobile necesare activităţii organizaţiilor”. Propunerea a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi. 
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  Ultimul amendament aparţinând domnului deputat Wittstock 
Eberhard-Wolfgang s-a referit la reformularea literei b) a Anexei 3/11, textul 
urmând să aibă următorul conţinut: “Finanţarea unor acţiuni comune realizate 
de organizaţiile ce aparţin minorităţilor naţionale sau iniţiate de 
Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pe bază de programe 
şi proiecte”. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  În momentul acordării votului final, numărul participanţilor la 
vot a fost mai mic cu unul faţă de cel necesar pentru a fi în cvorum, în 
Regulament stipulându-se că şedinţele comune se desfăşoară în condiţiile 
prezenţei la lucrări a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor 
acestora. Invocând alte angajamente cărora trebuie să le facă faţă, precum şi 
faptul că discutarea amendamentelor a trenat nepermis de mult, doamna 
senator Rodica Stănoiu a părăsit lucările cu circa 10 minute înainte de votul 
final, făcând însă cunoscut faptul că este de acord să se dea un aviz favorabil 
proiectului de lege discutat. 
  Cu această precizare s-a putut considera întrunit cvorumul, 
prevăzut în art. 12 al Regulamentului şedinţelor comune ale Camerei 
Deputaţilor şi Senatului, necesar pentru avizarea regulamentară a proiectelor 
de legi trimise spre examinare. 
  Proiectul de lege a fost votat cu unanimitate de voturi. 
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