Bucureşti, 11 decembrie 2015
PL-X 876/2015

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

SENAT

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

Comisia pentru drepturile omului,
culte şi minorităţi

Nr. 4c-5/984/11 decembrie 2015

Nr. XXVI/337/11 decembrie 2015

AVIZ
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016
În conformitate cu prevederile art.21 din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului,
republicat, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru
drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului au fost sesizate, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul Legii
bugetului de stat pe anul 2016, înregistrat cu nr. PL-X 876 din 10 decembrie 2015, respectiv nr. L 661 din 9 decembrie 2015.
Cele două comisii s-au întrunit în şedinţă comună la Camera Deputaţilor, în ziua de 11 decembrie 2015, începând cu orele
11,00.
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La lucrările comisiilor au participat: de la Ministerul Justiţiei, domnul secretar de stat Liviu Stancu, doamna director Silvia
Chiticaru, Direcţia Financiar-Contabilă din Ministerul Justiţiei; doamna director Gabriela Petrovici şi domnul director Oprea Aurelian,
de la Administraţia Naţională a Penitenciarelor; de la Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală Programare Bugetară, doamna
Monica Hampu şi doamna Daniela Truţă şi de la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, domnul preşedinte Asztalos Csaba
Ferencz, care au prezentat concluziile şi propunerile asupra bugetelor proprii.
În urma examinării şi dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2016, membrii comisiilor au hotărât, cu
unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a bugetului Ministerului Justiţiei (anexa 3/17) şi a bugetului Consiliului Naţional pentru
Combaterea Discriminării (anexa 3/42).
Bugetul Secretariatului General al Guvernului (anexa 3/13) a fost votat cu unanimitate de voturi, cu amendamente admise,
prezentate în anexa 1, şi un amendament respins, prezentat în anexa 2.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.
PREŞEDINTE,
Deputat
Nicolae PĂUN

PREŞEDINTE,
Senator
Rozalia Ibolya BIRÓ

Întocmit:
Consilier parlamentar Onesia Babeş

Consilier parlamentar coordonator Stela Gheorghe

Consilier parlamentar Elena Zorilă
Consilier parlamentar Valentin-Laurenţiu Gheorghiu
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ANEXA 1
AMENDAMENTE ADMISE
Nr.
crt.
1.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)

Anexa nr. 3/13/02a
Secretariatul General al Guvernului

Se propune modificarea şi completarea
literei a) de la Anexa nr. 3/13/02a
Secretariatul General al Guvernului, după cum urmează:

Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul
Secretariatului General al Guvernului la capitolul
67.01.”Cultura, recreere şi religie”, titlul „Alte
cheltuieli” a căror utilizare se aprobă prin
hotărâre a Guvernului pe anii 2014-2016

Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului
General al Guvernului la capitolul 67.01.”Cultura,
recreere şi religie”, titlul „Alte cheltuieli” a căror
utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anii
2014-2016

Cheltuieli – Total
din care pentru:

Cheltuieli – Total
din care 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.14-22, din
Legea nr.334/2006 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu
modificările şi completările ulterioare, prin
acoperirea parţială a:
-cheltuielilor materiale pentru funcționarea
sediilor organizației și filialelor acestora,
lucrărilor de întreținere și reparații ale acestora;

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.14-22, din Legea nr.334/2006
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale, cu modificările şi
completările ulterioare, prin acoperirea :

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare
Pentru o mai bună detaliere a
cheltuielilor ce decurg din
susținerea activității
organizațiilor cetățenilor
aparținând minorităților
naționale.
Sursa de finanţare:
Nu se solicită cheltuieli
bugetare.

-cheltuielilor materiale pentru funcționarea sediilor
organizației și sucursalelor acestora, lucrărilor de
întreținere și reparații ale acestora;
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-cheltuielilor pentru asigurarea securității și pazei
sediilor;
- cheltuielilor de personal;

-cheltuielilor de personal și cheltuielilor conexe care
decurg din aplicarea legislației muncii;
-cheltuielilor necesare pentru perfecționarea și
formarea continuă a personalului;

-cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare și
publicații;

-cheltuieli pentru presă, carte, manuale școlare și
publicații;
- cheltuielilor pentru realizarea și difuzarea
materialelor multimedia precum și cheltuielilor
pentru realizarea unor emisiuni radio-tv;

-cheltuielilor pentru organizarea de acțiuni
culturale, științifice, simpozioane, întruniri ale
membrilor conform statutului și alte asemenea
manifestări organizate în țară și în străinătate;

-cheltuielilor pentru organizarea de acțiuni culturale,
științifice, simpozioane, educaționale, sportive,
întruniri ale membrilor și alte asemenea manifestări
organizate în țară și în străinătate;

- cheltuielilor pentru investiții în bunuri mobile și
imobile necesare desfășurării activităților
organizațiilor;

- cheltuielilor pentru investiții în bunuri mobile și
imobile necesare desfășurării activităților organizațiilor;

- cheltuielilor privind participarea la programe
realizate din fonduri europene și internaționale,
cu impact asupra cetățenilor apartinând
minorităților naționale, precum și cofinanțarea
acestora.

- cheltuielilor privind cofinanțarea și participarea la
programe și proiecte realizate din fonduri europene
și internaționale.
Autor:
Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale
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2.

al Se propune modificarea textului literei b) de la Anexa Și în anul 2016 Departamentul
pentru Relații Interetnice își va
3/13/02a Secretariatul General al Guvernului:
continua eforturile pentru
Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului
Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul
susținerea inițiativelor
Secretariatului General al Guvernului la capitolul General al Guvernului la capitolul 67.01.”Cultura,
cetățenilor aparținând
recreere şi religie”, titlul „Alte cheltuieli” a căror
67.01.”Cultura, recreere şi religie”, titlul „Alte
minorităților naționale precum și
utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anii
cheltuieli” a căror utilizare se aprobă prin
pentru stimularea comunicării și
2014-2016
hotărâre a Guvernului pe anii 2014-2016
a dialogului intercultural în
România.
Cheltuieli – Total
Cheltuieli – Total
din care pentru:
din care pentru:
…………………………………………………… …………………………………………………………. Se impune menționarea
denumirii propuse pentru a se
b) Finanţarea unor programe şi proiecte
interetnice şi de combatere a intoleranţei
b) Finanțarea și realizarea de activități și proiecte evidenția astfel întreaga
interetnice, de promovare a identității culturale, activitate a Departamentului
lingvistice, religioase și a drepturilor cetățenilor pentru Relații Interetnice, fiind
aparținând minorităților naționale, precum și de în concordanță și cu politicile
statului român privind
combatere a intoleranței.
minoritățile și cu angajamentele
asumate prin diferite
tratate/convenții internaționale.
Autori:
Kelemen Hunor, deputat UDMR
Sursa de finanţare:
Erdei Dolóczki István, deputat UDMR
Propunerea nu are implicații
Végh Alexandru senator UDMR
bugetare, suma de 4000 mii lei,
alocată prin proiectul de buget,
rămânând nemodificată.
Anexa 3/13/02a
Guvernului

Secretariatul

General
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ANEXA 2

AMENDAMENT RESPINS

Nr.
crt.

Articolul din
lege/anexa/capitol/subcapitol/paragraf/
grupa/titlul/articol/alineat

1.

Secretariatul General al Guvernului
Anexa 3/13/02
Capitolul 5001, grupa 59, art.12
“Susţinerea cultelor”

Text amendament propus
(autor, apartenenţă politică)
Se propune alocarea sumei de 1 milion lei la
Anexa 3/13/02, Capitolul 5001, grupa 59,
art.12, “Susţinerea cultelor”, cu majorarea
corespunzătoare a bugetului Secretariatului
General al Guvernului, Anexa 3/13/02, pentru
finalizarea construcţiei primei biserici a
romilor creştini, cu hramul “Sfântul Nectarie
Taumaturgul”, aparţinând parohiei ortodoxe a
“Tuturor Sfinţilor Români”, situată în
Bucureşti, cartierul Ferentari.

Motivaţia amendamentului/
sursa de finanţare

Motivaţia respingerii

Este prima şi singura biserică a Nu se poate susţine
romilor creştini din Bucureşti, financiar propunerea
situată în Bucureşti, cartierul formulată.
Ferentari, unde comunitatea este
formată
preponderent
din
locuitori cu venituri reduse.
Sursa de finanţare:
Din sumele colectate la bugetul
de stat provenite din evaziunea
fiscală din vămi.

Autor:
Deputat Nicolae Păun,
Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale
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