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La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi. domnul Călin. 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 pe care au fost înscrise următoarele puncte:  
            1.  Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006  
            2. După epuizarea şedinţei comune va avea loc şedinţa Comisiei în care se va dezbate 
Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.130/2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă  – procedură de urgenţă.  
 La dezbaterile de la punctul 1 al ordinii de zi au participat ca invitaţi reprezentanţi din partea 
Departamentului pentru Relaţii Interetnice, din partea Secretariatului General al Guvernului, ai 
Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, după cum urmează: domnul. 
Mihai Alexandru Voicu – Ministru delegat pentru coordonarea activităţii Secretariatului General al 
Guvernului, domnul Marko Attila – secretar de stat la Departamentul Relaţiilor Interetnice, domnul 
Victor Giosan – secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, doamna Doina 
Petrache – Director economic în cadrul Secretariatului General al Guvernului, Mihaela Mărgineanu 
– consilier la Ministerul Finanţelor Publice, doamna Tanţi Colan – consilier Ministerul Finanţelor 
Publice, doamna Ana Radu – Directorul Direcţiei Prognoză Bugetară şi coordonarea Politicilor 
Publice Sectoriale din Ministerul Finanţelor Publice, doamna Monica Hampu – consilier la 
Ministerul Finanţelor Publice şi domnul Ştefan Ioniţă – Directorul Direcţiei pentru culte din cadrul 
Ministerului Culturii şi Cultelor.   

S-a trecut la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi, “Proiectul Legii bugetului 
de stat pe anul 2006”. 

S-a dat citire primului amendament, formulat de Grupul minorităţilor naţionale.  
Doamna Ana Radu, reprezentanta Ministerului Finanţelor, a menţionat în cuvântul său că, 

instituţia pe care o reprezintă, nu susţine acest amendament, deoarece, în buget, suma alocată acestor 
organizaţii s-a suplimentat deja cu 30%. 
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În continuare, domnul Marko Attila, secretar de stat la DRI, referindu-se la acelaşi 
amendament, a menţionat că sprijină propunerea făcută, cu menţiunea ca formularea să fie cea 
existentă în buget la nr.1, anexa a), propunere îmbrăţişată de toţi membrii comisiei. 

Tot în sprijinul acestor propuneri, s-a pronunţat şi domnul Mihai Alexandru Voicu, Ministru 
delegat pentru coordonarea activităţii Secretariatului General al Guvernului.  

Amendamentul are următorul cuprins:  
  Se propune majorarea sumei  de la Anexa nr.3/13/07a 

Secretariatul General al Guvernului destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului la capitolul 67.01 «Cultură, recreere şi religie », titlul  «Alte cheltuieli», a 
căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anul 2006 astfel:                                                              
   - de la 34.380 mii RON  la 36.380 mii RON pentru: 
  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 (…)”. 

- şi  de la 2.000 mii RON la 2.500 mii RON pentru: 
b) Finanţarea unor proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei(…)”, 

cu modificarea corespunzătoare a sumelor prevăzute în Anexa nr.3/13/07 şi în bugetul general pe 
anul 2006.  
 Sursa de finanţare: fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.  
 Acest amendament are în vedere rata inflaţiei şi nevoile de finanţare ale programelor, 
precum şi proiectelor cu un rol important în procesul de integrare europeană.                                                   

Amendamentul a fost adoptat cu majoritate de voturi şi o abţinere. 
Autor:Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale. 
  S-a trecut la examinarea unor amendamente formulate de deputaţi care privesc mărirea 
bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor. Două amendamente au aparţinut domnului deputat Ioan 
Aurel Rus – Grupul parlamentar al PRM -.  
 Domnia sa susţine majorarea sumelor pentru susţinerea tuturor cultelor, având în vedere 
cheltuielile cu construirea lăcaşelor de cult, finalizarea construcţiilor aflate în desfăşurare, precum şi 
întreţinerea şi reparaţiile curente. 
 Amendamentul 1:  
  Se propune majorarea sumei cu 4.000 mii RON “ prevăzută în buget pentru “Susţinerea 
cultelor” 
din care: 
- 500 mii RON pentru Biserica Ortodoxă   “Sf. Ioan Botezătorul” -  Bistriţa; 
- 500 mii RON pentru Biserica Ortodoxă     
   “Sf.Ilie” – Bistriţa; 
- 500 mii RON pentru Biserica Ortodoxă  
    ”Spital”– Năsăud; 
- 500 mii RON pentru Catedrala Ortodoxă din Beclean; 
- 500 mii RON pentru Biserica Greco-Catolică Bistriţa; 
- 500 mii RON pentru Biserica Greco-Catolică Năsăud; 
- 500 mii RON pentru Biserica Greco-Catolică Beclean; 
- 500 mii RON pentru Biserica Baptistă Maghiară “Betel” din Bistriţa. 
 Amendamentul 2: 
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 Se propune majorarea  sumei prevăzute la “Consolidarea şi restaurarea monumentelor 
istorice” cu 500 mii RON pentru consolidarea şi restaurarea Bisericii Evanghelice Bistriţa. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, prin Ministerul Culturii şi Cultelor.  
 Amendamentul 3: 
 Domnul deputat Ioan Aurel Rus propune majorarea  sumei prevăzute la “Contribuţia statului 
pentru sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române din afara graniţelor” cu  500 mii RON, având ca 
destinaţie Biserica Ortodoxă “Buna Vestire” din Bruxelles. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, prin Ministerul Culturii şi Cultelor. 
 Domnul deputat Ioan Aurel Rus a motivat cererea domniei sale astfel: 
1. Necesită  reparaţii şi întreţinere. 
2.  Parohia Biserica „Buna Vestire” este persoană juridică străină, fiind autonomă administrativ de Patriarhia Română. 
Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi. 
Autor : Deputat Ioan Aurel Rus –PRM. 

Amendamentul 4: 
Aparţine domnului deputat Nicolae Păun, - Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale -

care propune majorarea sumei prevăzute la “Susţinerea Cultelor”cu  500 mii RON pentru 
construcţia în Bucureşti a primei biserici a romilor creştini, cu Hramul “Sf.Nectarie cel Nou”. 
Domnia sa a motivat acest amendament prin faptul că a început construcţia bisericii cu bani proprii 
şi doreşte bani de la buget pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, prin Ministerul Culturii şi Cultelor. 
 Amendamentul 5: 
 Propunerea aparţine doamnei deputat Doina-Micşunica Dreţcanu – Grupul parlamentar al 
PSD, care propune majorarea sumei prevăzute la “Susţinerea Cultelor”cu 500 mii RON pentru 
finalizarea lucrării Biserica “Sf.Vasile cel Mare” din Botoşani. 
 Domnia sa a motivat acest amendament prin faptul că, dacă prin bugetul de stat pe anul 2004 
s-ar fi alocat banii necesari, costurile ar fi fost mai reduse şi lucrările ar fi putut fi finalizate la timp.   
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al Guvernului alocat Ministerului Culturii şi Cultelor. 
 Amendamentul 6:  
 Aparţine tot doamnei deputat Doina-Micşunica Dreţcanu, care propune majorarea  sumei 
prevăzute la “Consolidarea şi restaurarea monumentelor istorice”cu 1.000 mii RON pentru 
consolidarea şi restaurarea Bisericii  “Sf.Gheorghe”  din Botoşani. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, prin Ministerul Culturii şi Cultelor. 
 Amendamentul 7: 
 Aparţine domnului deputat Miron Ignat – Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale -, 
care la capitolul 5001 titlul 59  alineat 14, a cerut, în numele enoriaşilor: “Contribuţia statului la 
salarizarea personalului de cult“ să se  majoreze suma cu 30 mii RON, reprezentând fonduri 
corespunzătoare suplimentării cu un număr de 4 posturi clericale  în 2006. 
Sursa de finanţare: Capitolul 6701 subcapitol 50: ”Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi 
religiei” 
 Amendamentul 8: 
 Aparţine tot domnului deputat Miron Ignat, care la capitolul 5001 titlul 59  alineat 15 “ 
Contribuţii la salarizarea personalului neclerical “ se  majorează, la cererea enoriaşilor, cu 20 mii 
RON, reprezentând fondurile corespunzătoare suplimentării cu un număr de 4 posturi clericale  în 
2006. 
Sursa de finanţare: Capitolul 6701 subcapitol 50:”Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi 
religiei” 
 Amendamentul 9: 
 Aparţine domnului deputat Miron Ignat, care, motivând că există deja proiectul de reparaţie 
şi consolidare, a cerut  după capitolul 5001 titlul 59, alineat 23 se introduce două noi alineate 24 şi 25 
cu următorul cuprins: 
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- (25) Reparaţia Bisericii de rit vechi “Uspenia”Iaşi”  - cu propunerea alocării unei sume de 500 
mii RON; 
- (25) Reparaţia Catedralei mitropoliei Ortodoxe de Rit Vechi Brăila  - cu propunerea alocării 
unei sume de 500 mii RON; 
Sursa de finanţare I : Capitolul 6701 subcapitol 50:”Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi 
religiei” 
Sursa de finanţare II: Bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor. 
 Amendamentul 10: 
 Aparţine tot domnului deputat Miron Ignat, care, la capitolul 5001 titlul 59  alineat 14 “ 
Contribuţia statului la salarizarea personalului de cult“ se  majorează suma cu 3.000 mii RON 
reprezentând fonduri corespunzătoare suplimentării cu un număr de 4 posturi clericale  în 2006. 
Sursa de finanţare: Capitolul 6701 subcapitol 50:”Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi 
religiei”. 
 După enumerarea acestor amendamente, domnul Ştefan Ioniţă, directorul Direcţiei pentru 
culte din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor a făcut o serie de aprecieri, arătând în cuvântul 
domniei sale că propunerile acestea nu pot fi susţinute de instituţia pe care o reprezintă din mai 
multe considerente: 
 1 – nu pot fi date sume suplimentare numai judeţelor ai căror parlamentari au făcut 
amendamente, suma urmând a fi repartizată în mod judicios, tuturor judeţelor; 
          2 – nu există proiecte finalizate care să motiveze cererile făcute; 
 3 – nu se pot aloca sume, urmând ca proiectele să fie întocmite ulterior, pentru că 
procedându-se astfel ar urma să se reediteze situaţia din anii precedenţi, când au fost cerute sume de 
bani, iar fondurile deja aprobate au rămas necheltuite; 
 4 – sunt anumite culte, cum ar fi: Biserica Baptistă, care nu acceptă să primească bani de la 
buget. 
 Domnia sa, în continuare a menţionat că sprijină ideea măririi sumei globale acordate 
cultelor, numai în condiţiile în care sumele prevăzute în amendamente vor fi distribuite după 
elaborarea proiectelor de către Ministerul Culturii şi Cultelor. În aceste condiţii, s-a găsit o formulă 
de compromis.  

Toate amendamentele enumerate au fost respinse prin vot, formulându-se un amendament 
din partea tuturor membrilor comisiei cu următorul conţinut: 

Amendament 10:  
 Se propune majorarea sumei alocate la Anexa 3/27/07 -  Ministerul Culturii şi Cultelor, 
Capitolul 5001, cu suma de 10.000 mii RON pentru “Susţinerea cultelor”. 
 Motivarea a fost că solicitarea sumelor este necesară pentru susţinerea tuturor cultelor, având 
în vedere cheltuielile cu construcţiile în desfăşurare, întreţinerea şi reparaţiile curente.  
 Amendamentul a fost acceptat cu majoritate de voturi şi o abţinere. 
 S-a trecut la examinarea ultimului amendament de pe ordinea de zi, cuprinzând mai multe 
puncte, autori fiind domnii deputaţi: Ion Solcanu, Valer Dorneanu, Leonard Cazan, Vasile Mocanu, 
Mihai Dumitru, Gabriela Nedelcu – Grupul parlamentar al PSD – şi Anghel Stanciu – independent, 
care au propus modificarea articolului 13  al Capitolului IV din Proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2006 astfel:  
Art.13 – Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 9.759,13 milioane lei sume defalcate pentru 
bugetele locale, din care: 
a) 1073,02 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor şi 

municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr.4; 
b) 6133,01 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, 

oraşelor municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr.5; 
c) 252,1 milioane lei pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei, prevăzute în anexa 

nr.6, care se repartizează prin hotărâre, de către consiliul judeţean, pe unităţi administrativ-
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teritoriale, după consultarea primarilor, în funcţie de cantitatea de energie termică livrată 
populaţiei, subvenţia aferentă şi, prioritar, de capacitatea financiară redusă a unor localităţi în 
vederea menţinerii funcţionalităţii serviciului de furnizare a energiei termice; 

d) 490,4 milioane lei pentru retehnologizarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemelor centralizate 
de producere şi distribuţie a energiei termice care se vor repartiza pe unităţi administrativ-
teritoriale, prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile prevederilor art.2 alin.(2) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei 
termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme 
publice centralizate de alimentare cu energie termică, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr.430/2004; 

e) 350,0 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, 
prevăzute în anexa nr.7, a căror repartizare, se face, de regulă, în funcţie de lungimea acestora, 
prin hotărâre, de către consiliul judeţean; 

f) 1460,6 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi 
judeţelor, prevăzute în anexa nr.8, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale, 
potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice 
locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004; 
Motivaţiile au fost următoarele:  
Pentru art.13 a): 
- suplimentarea sumelor pentru sistemul de protecţie a copilului pentru judeţul Iaşi cu 6,2 

milioane lei; 
- suplimentarea sumelor alocate centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap din 

judeţul Iaşi cu 4,3 milioane lei; 
- suplimentarea drepturilor privind acordarea de produse lactate ;I de produse de panificaţie 

pentru judeţul Iaşi cu 1,9 milioane lei; 
- suplimentarea cheltuielilor aferente învăţământului special cu 3,2 milioane lei; 
- suplimentarea plăţii contribuţiei pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din 

judeţul Iaşi cu 620 mii lei, corespunzător numărului personalului angajat. 
Pentru art.13 b): 
- suplimentarea sumelor destinate finanţării cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de 

inventar ale instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru judeţul Iaşi cu 28,5 
milioane lei; 

- suplimentarea drepturilor asistenţilor sociali ai persoanelor cu handicap grav pentru judeţul 
Iaşi cu 1,7 milioane lei; 

- suplimentarea drepturilor asistenţilor sociali ai persoanelor cu handicap grav pentru judeţul 
Iaşi cu 1,7 milioane lei 

 SURSA: Modificarea deficitului bugetului consolidat de la 0,5% la 1% din PIB. 
Amendamentul nu a fost luat în dezbatere, întrucât obiectul acestuia nu intră în competenţa comisiei 
noastre.  
  S-a trecut la pct. 2 de pe ordinea de zi: “Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.130/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/1999 privind 
permisele de muncă”, la care domnul preşedinte Nicolae Păun a făcut următoarele precizări:  

• Comisia noastră este sesizată pentru aviz în procedură de urgenţă; Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 

• Iniţiator: Guvernul României.  
• Termenul de depunere al raportului: 27 octombrie 2005. 
• Obiectul de reglementare îl constituie aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.130/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr.203/1999 privind permisele de 
muncă. 

 5



 6

Intervenţia legislativă are în vedere corelarea legislaţiei permiselor de muncă cu prevederile 
cadrului normativ privind regimul străinilor în România, cu acordurile bilaterale în domeniul 
schimburilor de forţă de muncă şi cu experienţa în domeniu a statelor membre ale Uniunii 
Europene. 
De asemenea, se îmbunătăţeşte cadrul legal rezervat libertăţii de circulaţie pe teritoriul 
României, prin introducerea în actul normativ a tipurilor de permise de muncă (tip A – 
lucrători permanenţi, tip B – lucrători detaşaţi, tip C – lucrători sezonieri, tip D – lucrători 
stagiari, tip E – lucrători sportivi şi tip F – nominal) şi prin stabilirea clară a procedurilor 
aferente. 

• Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
• Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 17 octombrie 2005. 
• Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de ordonanţă de urgenţă. 
• Consiliul Economic şi Social avizează favorabil proiectul de act normativ. 

Domnul preşedinte Nicolae Păun, apreciind că proiectul de lege aduce precizări pertinente, a 
propus acordarea unui aviz favorabil cu care membrii comisiei au fost de acord în unanimitate. 
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte a declarat lucrările şedinţei închise. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Nicolae Păun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Întocmit: Şef Cabinet Atena Chisner 
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