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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 02 noiembrie 2004

Pe ordinea de zi a şedinţei comisiei a figurat, ca unic punct, proiectul
Legii bugetului de stat pe anul 2005.

Dezbaterea proiectului de lege s-a desfăşurat în şedinţă comună cu
Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului.

La   şedinţă  au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi
domnii deputaţi:   Filip   Georgescu, din Grupul parlamentar al  PSD,  şi Mera
Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu   medical.

La dezbateri au participat ca invitaţi:
- din partea Ministerului Finanţelor:

- dna Daniela Gheorghe-Marinescu, secretar de stat
- dna Monica Hampu, consilier
- dna Camelia Dobrouţeanu, director

- din partea Secretariatului General al Guvernului
- dl Bebe Tudor, subsecretar de stat
- dl Tiberius Tănase, director adjunct
- dna Dorina Petrache, director  Direcţia economică

- din partea Departamentului pentru Relaţii Interetnice
- dl Cristian Jura, secretar de stat
- dl Ilie Dinca, subsecretar de stat
- dl Marko Attila, subsecretar de stat

- din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării
- dna Petrescu Gabriela, director
- dna Keptea Cristina.
Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a
Camerei Deputaţilor care, în deschiderea lucrărilor, a ţinut să menţioneze că au fost
făcute o serie de amendamente care se referă la mărirea sumelor acordate
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minorităţilor naţionale, sume care ar urma să regleze acest buget, urmând ca pe
viitor să se opereze numai în funcţie de coeficientul de inflaţie.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang şi-a făcut publică
nedumerirea legată de faptul că bugetul alocat minorităţilor s-a micşorat în mod
constant în fiecare an. Domnia sa întreabă Ministerul Finanţelor care este logica
acestei micşorări.

Răspunzând dlui deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, dl Tudor
Bebe, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului, a explicat că
reducerea nu este una drastică, iar ea a fost operată deoarece guvernul a considerat
că departamentele minorităţilor ar trebui eficientizate.

Dl senator György Frunda, la rândul său, şi-a exprimat nedumerirea în
legătură cu termenul de “eficientizare”. Ce înseamnă “eficientizare”: “să apară mai
puţine publicaţii ale minorităţilor sau să fie daţi afară o parte din oamenii din acest
departament?”, a întrebat domnia sa, menţionând că dacă ar trebuie eficientizat un
departament, acesta ar trebui să fie Secretariatul General al Guvernului, care este
supradimensionat.

Reprezentantul Secretariatului de Stat al Guvernului, dl Tudor Bebe, a
amintit, încă o dată, că această reducere nu este semnificativă, ea fiind de numai
6,5%.

În replică, dl senator György Frunda a fost de părere că atât tonul, cât
şi justificarea reprezentantului guvernului i se pare pe cât de nemulţumitoare, pe
atât de jignitoare. Problema minorităţilor naţionale, a menţionat domnia sa, ar
trebui tratată cu mai multă consideraţie şi atenţie, mai ales în acest moment istoric.

Considerând că ar trebui să se vină cu o altă motivaţie, dl deputat
Nicolae Păun, la rândul său, a ţinut să menţioneze că nu s-a luat în calcul
coeficientul de inflaţie, arătând, în continuare, că nici măcar bugetul pe anul 2004
nu a satisfăcut cererile decât în proporţie de 60-70%.

Dl Cristian Jura a arătat că şi Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării a cerut majorarea sumei la 380 miliarde lei, chiar mai mare decât cea
propusă de comisii. A fost vorba, însă, de limitări impuse de Ministerul Finanţelor.

Din partea Ministerului Finanţelor a răspuns dna director Monica
Hampu, care a arătat că bugetul s-a alocat între anumiţi parametri, rămânând la
latitudinea ordonatorilor de credit să opereze cu sumele aprobate. Ministerul a
discutat această sumă, dar ea a rămas în final cea prevăzută de guvern, adică 224
miliarde lei.

La rândul său, dl Cristian Jura a menţionat faptul că dna director
vorbeşte de anumite limite, dar trebuie menţionat că aceste limite au fost susţinute
şi de Secretariatul General al Guvernului. Personal, menţionează că a fost onorat de
faptul că parlamentul a propus mărirea sumelor şi pentru departamentul pe care-l
conduce.

Dl senator György Frunda consideră că este de dorit să nu se meargă
pe un plafon maximal, după care să înceapă târguielile ulterioare, ci să se plece de
la sume realiste.
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În ceea ce priveşte celelalte amendamente făcute de o serie de deputaţi,
şi care se referă la instituţiile de cult, dl senator György Frunda consideră că ar fi
bine să nu se meargă pe probleme punctuale, ci pe probleme globale.

Dl deputat Bereczki Endre a menţionat că şi în anul care a trecut
sumele au fost votate global, iar banii acordaţi pentru fiecare instituţie de cult, în
final, nu ştie unde s-au regăsit. Părerea domniei sale este că dacă se vor vota
anumite sume pentru sprijinirea bisericilor, ar trebui ca acestea să fie nominalizate.

Dl deputat   Wittstock    Eberhard-Wolfgang    a   împărtăşit  părerea
dlui senator György Frunda că sumele ar trebui discutate global, aşa cum s-a
procedat şi în cazul minorităţilor naţionale, când s-a acordat o sumă tuturor
minorităţilor şi nu fiecăreia în parte.

Dl senator György Frunda a menţionat, din nou, că nominalizarea
instituţiilor de cult ar deschide o cutie a Pandorei pentru viitor, susţinând încă o
dată acordarea globală a majorărilor propuse.

Dl deputat Bereczki Endre este de acord cu găsirea unei formule de
compromis, şi anume să se ceară suplimentarea cu o sumă egală cu sumele
individuale, urmând ca lăcaşurile de cult să fie nominalizate.

În replică, dl senator György Frunda a considerat că şi în cazul măririi
globale (cu 107 miliarde lei, cât însumează fiecare cerere în parte), problema nu
este rezolvată, deoarece întreaga sumă ar reveni Bisericii Ortodoxe, urmând ca
celelalte culte să fie defavorizate, domnia sa menţionând că o serie de probleme pot
fi rezolvate şi la nivelul bugetelor locale.

Dl deputat Bereczki Endre a avut în vedere suplimentarea cu 5
miliarde de lei pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Ortodoxă Oneşti, judeţul
Bacău, de la bugetul de stat, deoarece bugetul consiliului local nu mai poate
subvenţiona această lucrare, el fiind implicat, prin acordarea unor sume importante,
în sărbătorirea “Anului Ştefan cel Mare”.

Concluzionând, dl senator György Frunda consideră că trebuie să se
supună la vot cele două propuneri, una de a discuta global şi una de a discuta
punctual. Supusă votului, prima propunere de amendare a întrunit majoritate de
voturi, înregistrându-se un singur vot împotrivă.

Astfel, s-au înregistrat patru amendamente admise şi cinci
amendamente respinse.

Amendamente admise:
- primul amendament a avut ca motivare atât rata inflaţiei, cât şi nevoile de

finanţare ale programelor şi proiectelor cu rol important în procesul de integrare
europeană şi constă din majorarea sumei, prevăzute în anexa 3/13/07a, capitolul
5901, litera a), de la 224.434.000 mii lei la 290 miliarde lei. Propunerea a fost
făcută de dl deputat Nicolae Păun, din partea Grupului parlamentar al
minorităţilor naţionale, şi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

- al doilea amendament, având aceeaşi motivaţie, s-a referit la anexa3/13/07a,
capitolul 5901, litera d) şi a constat din majorarea sumei alocate de la 20
miliarde lei la 25 miliarde lei. Amendamentul a aparţinut dlui deputat Winkler
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Iuliu, din partea Grupului parlamentar al UDMR, şi a fost adoptat cu
unanimitate de voturi.

- al treilea amendament a avut ca motivare majorarea sumelor  pentru susţinerea
tuturor cultelor, având în vedere cheltuielile cu construcţiile în desfăşurare,
întreţinerea şi reparaţiile curente. Majorarea sumei a fost făcută cu 51 miliarde
lei, la anexa 3/27/07, art.38 – “Transferuri”, şi are în vedere acordarea sumei de
1 miliard lei, la art.40, alin.41 – “Asociaţii şi fundaţii”, şi de 50 de miliarde la
art.40 alin.61 – “Susţinerea cultelor”. Propunerea a fost făcută de dnii deputaţi
Cherescu Pavel, independent, şi Bereczki Endre, din partea Grupului
parlamentar al PSD şi a întrunit majoritate de voturi – două abţineri şi restul
pentru.

- al patrulea amendament propune majorarea sumei cu 900 milioane lei, la anexa
3/43/07 – Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, capitolul 5101,
art.14 – Deplasări, detaşări, transferuri. Propunerea a fost înaintată de dl deputat
Wittstock Eberhard-Wolfgang, din partea Grupului parlamentar al minorităţilor
naţionale, şi a fost votată cu majoritate de voturi – două voturi împotrivă, restul
pentru.

Amendamendamente respinse:
- primul amendament a avut în vedere majorarea sumei prevăzute în anexa

3/13/07a, capitolul 5001, art.40 alin.32; capitolul 5700, art.40, alin.32; capitolul
5901, art.40, alin.32, de la 224.434.000 mii lei la 264.000.000 mii lei.
Propunerea a aparţinut dlui deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang şi a fost
respinsă  cu majoritate de voturi, considerându-se că amendamentul propus de
dl deputat Nicolae Păun, care a fost admis, prevede o sumă mai mare şi, ca
atare, prezentul amendament nu mai are justificare.

- în al doilea amendament se propune introducerea unui asterisc, la suma globală
prevăzută în buget la cap.5901, titlul 38 – “Transferuri”, cu acordarea unor sume
unui număr de 12 parohii. Amendamentul aparţine dlui senator Ioan Aurel Rus,
din partea Grupului parlamentar al PRM şi a fost respins cu unanimitate de
voturi, considerându-se că amendamentul dlor deputaţii Bereczki Endre şi
Cherescu Pavel, vizând suplimentarea bugetului total al Ministerului Culturii şi
Cultelor, destinat susţinerii cultelor religioase, este acoperitoare într-o proporţie
majoră.

- al treilea amendament a fost acela de completare, cu suma de 5 miliarde lei,
pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Ortodoxă Oneşti, judeţul Bacău,
lucrările fiind în imposibilitate de a fi continuate numai cu fondurile comunităţii
locale. Propunerea a fost făcută de dl deputat Bereczki Endre, din partea
Grupului parlamentar al PSD, şi de dl senator Voinea Melu, din acelaşi grup
parlamentar. Propunerea a fost respinsă cu majoritate de voturi, 3 voturi pentru
şi restul împotrivă, din aceleaşi considerente ca la amendamentul anterior.

- al patrulea amendament s-a referit la majorarea cu 10 miliarde lei a sumei
alocate pentru lucrările exterioare la Catedrala Ortodoxă Arad, precum şi la
alocarea sumei de 1 miliard lei pentru finalizarea construcţiei acoperişului
Bisericii Ortodoxe Curtici şi a sumei de 25 miliarde lei pentru ridicarea
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Monumentului Marii Uniri din Arad. Propunerea  a fost făcută de dnii deputaţi
Nicu Cojocaru şi Pavel Cherescu, independenţi, fiind respinsă din aceleaşi
motive ca şi amendamentele anterioare.

- amendamentul cinci prevede majorarea cu 10 miliarde lei a sumei alocate pentru
lucrări la construcţia Catedralei Episcopale Buzău şi cu 5 miliarde a sumei
alocate pentru finalizarea construcţiei Catedralei “Sfântul Sava” din Buzău.
Propunera a aparţinut dlui deputat Mircea Costache, din Grupul parlamentar al
PRM, şi a fost respinsă cu majoritate de voturi – un vot pentru şi restul
împotrivă, din aceleaşi considerente ca şi amendamentele doi, trei şi patru.

Supuse votului, capitolele care privesc cele două comisii, în forma
amendată, au fost acceptate cu unanimitate de voturi, ca şi bugetul în întregul său.

Dezbaterile asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005
fiind încheiate, dl deputat Nicolae Păun a declarat încheiate lucrările şedinţei
comune.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

     Deputat   Şef cabinet
 Nicolae Păun Chisnăr Atena
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