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Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 

    
 PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 11 februarie 2009 
 

 
Pe data de 11 februarie 2009, orele 12,00, a avut loc şedinţa comună a 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
împreună cu Comisia omoloagă de la Senat având pe ordinea de zi dezbaterea 
Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009  precum şi a amendamentele 
depuse, în vederea redactării avizului comun. 

 
La şedinţă au fost prezenţi un număr de 9 deputaţi din numărul total de 

12 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu, 
Gigel-Sorinel Ştirbu, Sergiu Andon, Lucian Riviş-Tipei, Mircea Lubanovici, 
Mihai Stroe, Pop Virgil şi Varga Attila. Au fost absenţi: domnul deputat Florin 
Postolachi, din Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal, domnul 
deputat Dan-Ştefan Motreanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 
Liberal - care este chestor şi dl deputat Victor-Viorel Ponta - din Grupul 
parlamentar al Partidului Social Democrat care este Ministru pentru Relaţia cu 
Parlamentul. 

 
Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 
 

 
La dezbateri au participat reprezentanţii ordonatorilor principali de 

credite din Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Ministerul 
Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti şi  
Secretariatul General al Guvernului. 
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Din partea Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul 
Secretariatului General al Guvernului, a participat domnul Marko Attila – 
Secretar de stat, iar din partea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional a participat dl Adrian Nicolae Lemeni - Secretar de stat pentru culte 
şi dna Enculescu Tudoriţa.  

Ministerul Finanţelor Publice a fost reprezentat prin dl director Dincă 
Nicolae şi doamnele: dna Boian Iulia Dana, dna Hampu Monica Mirela şi dna 
Colcer Tanţi iar din partea Secretariatului General al Guvernului, dna director 
economic Petrache Doina şi dna Petrescu Viorica. 

Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti a fost reprezentat de dl 
Ragea Constantin Radu – subsecretar de stat, dl Tubaşed Adrian Tudor – 
director general şi doamnele Sporea Anca şi Violeta Belegante. 

Parlamentarii prezenţi au făcut observaţii pe marginea Proiectului de 
Lege şi  amendamentelor depuse la Comisie după care s-a trecut la dezbateri. 

În urma acestor dezbateri şi a opiniilor exprimate de invitaţi Proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2009 şi anexele privind ordonatorii principali de 
credite au primit aviz favorabil cu unanimitate de voturi şi cu o serie de 
amendamente.  

În ceea ce priveşte prevederile bugetare din Anexa nr. 3/17 privind  
Proiectul de Buget pe  2009 al Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti  
acestea au primit un aviz favorabil  cu unanimitate de voturi, în forma 
trimisă de Guvern. 

Dintre cele mai importante amendamente adoptate de Comisiile reunite, 
pot fi menţionate următoarele: 

1. La  Anexa nr. 3/27, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional, Susţinerea cultelor, capitolul 6701 – Cultură, recreere şi religie, 
Titlul 59, art.12  Titlul 10 – Alte cheltuieli, Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor  şi Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului au făcut următorul 
amendament comun: „Se propune dublarea sumei prevăzute bugetului 
Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional  pentru “Susţinerea 
cultelor”, de la suma de 49 656 mii lei la 99 312 mii lei.”  

Are următoarea  motivaţie: Deşi programul bugetar  privind elaborarea 
şi aplicarea politicilor şi strategiei în domeniul cultelor este destul de amplu, s-
a alocat acestui domeniu o sumă diminuată cu 81,28% prin prezentul proiect 
de lege al bugetului; această sumă nu acoperă nici jumătate din suma necesară 
obiectivelor propuse pentru 2009, fiind necesară dublarea sumei prevăzute 
iniţial în proiectul de lege iar ca sursă de finanţare s-a precizat  o  
redistribuire de la bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului 
Naţional şi din fondul de rezervă bugetară al Guvernului. 
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Acest amendament a primit un aviz favorabil cu unanimitate de 
voturi. 

2. La Anexa nr. 3/13  a Secretariatului General al Guvernului s-a  propus  
următorul amendament de către Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale: 

 „1. Se propune suplimentarea sumelor alocate bugetului Secretariatului 
General al Guvernului la Anexa nr.3/13/02, la  capitolele 5001 şi 6701, Titlul 
X ALTE CHELTUIELI, astfel: 
- la Grupa/Titlu 59 Articol 04 „Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de 
stat”  de la 55.845 mii lei   la 69.313,5 mii lei,  respectiv o majorare cu 
13.468,5 mii lei a sumei alocate, cu modificarea corespunzătoare şi a Anexei 
nr.3/13/02a „DESTINAŢIA SUMELOR prevăzute în bugetul Secretariatului 
General al Guvernului, capitolul 67.01 „Cultura, recreere şi religie”, titlul 
„Alte cheltuieli” a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anii 
2007-2009”, litera a).   “ 

Motivaţia a fost următoarea:  În proiectul de lege privind bugetul de stat 
pe anul 2009,  pentru organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale s-au confruntat cu dificultăţi financiare, care le-au împiedicat să 
desfăşoare activităţi specifice cu rolul de a -şi păstra şi conserva valorile. În 
contextul actual al situaţiei socio-economice din România,   pe fondul creşterii 
inflaţiei şi cursului de schimb valutar,  suma alocată este insuficientă pentru  
realizarea obiectivelor propuse. 
          Ca sursa de finanţare s-a indicat Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului.    
 Şi acest amendament a primit un aviz favorabil cu unanimitate de 
voturi. 
  

La încheierea dezbaterilor, dl Preşedinte al Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a mulţumit invitaţilor 
pentru participare şi a recomandat parlamentarilor prezenţi să urmărească 
evoluţia dezbaterilor în cadrul Comisiilor de Buget-finanţe ale celor două 
camere pentru a îşi putea susţine amendamentele. 

 
         PREŞEDINTE 

      deputat Nicolae Păun 

 
Întocmit: consilier Marcela Monica Stoica 

 
 
 


