ValentinLaurentiu
Gheorghiu
-Petrescu

Digitally signed by: ValentinLaurentiu GheorghiuPetrescu
DN: CN = Valentin-Laurentiu
Gheorghiu-Petrescu C = RO
O = Camera Deputatilor OU =
Comisia drepturile omului
Date: 2019.02.21 16:28:15 +
02'00'

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 11 februarie 2019

Pe data de 11 februarie 2019, a avut loc şedinţa comună a Comisiei
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a
Camerei Deputaţilor şi a Comisiei pentru drepturile omului, egalitate de
şanse, culte şi minorităţi a Senatului pentru dezbaterea şi avizarea, în
procedură de urgenţă, a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2019 (PLX 26/2019.
La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 15 deputaţi din
numărul total de 16. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein,
Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Petre-Florin Manole, Vlad Sergiu
Cosmin, Gabriel Petrea, Ana Adriana Săftoiu, Cătălin-Ioan Nechifor,
Mircea-Titus Dobre, Marilena-Emilia Meiroşu, Kulcsár-Terza JózsefGyörgy, Benkő Erika, Gabriela-Maria Podaşcă, Mihaela Huncă și Alin
Vasile Văcaru.
A absentat dl deputat Nicolae Băniciou - neafiliat. Şedinţa a fost
condusă de domnul senator Dorin-Valeriu Bădulescu, preşedintele Comisiei
pentru drepturile omului, egalitate de şanse, culte şi minorităţi a Senatului.
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La şedinţă au participat, din partea Guvernului, următorii:
-

de la Ministerul Justiţiei, doamna Laura Ignat - Secretar general

adjunct în minister şi dl comisar-şef de penitenciare Marian Dobrică Director general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
-

dl Toni Greblă, Secretar general al Guvernului, însoțit de dna

Viorica Petrescu - Șef serviciu în cadrul S.G.G. și de dna Andreea Foamete consilier la S.G.G;
-

de la Secretariatul de Stat pentru Culte, dl Victor Opaschi- Secretar

de stat şi dl Andrei Ungar - Director în cadrul Secretariatului;
-

de la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, doamna

Tatiana Sandu, în calitate de Vicepreşedinte;
-

de la Departamentul pentru Relaţii Interetnice - dna Lacziko Enikő

Katalin - Secretar de stat la D.R.I.;
-

de la Consiliul de monitorizare al implementării Convenţiei privind

drepturile persoanelor cu dizabilităţi, domnul Preşedinte Florin Butnaru şi
domnul Biriş Constantin, Director al Direcţiei financiare din cadrul
Consiliului, precum și dna Gloria Ionescu - Inspector în cadrul Consiliului;
-

de la Ministerul Finanţelor Publice, doamnele consilier Raluca

Enache, Nicoleta Moise, Claudia Gheorghişor şi doamna expert Monica
Dumitrache.
Dezbaterile comisiilor reunite s-au desfășurat pe ordonatorii principali
de credite ai bugetului de stat, al căror domeniu este circumscris obiectului
de activitate al comisiilor amintite. Parlamentarii din cele două comisii au
hotărât, cu majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil pentru următoarele
anexe: Anexa 3/17 - Ministerul Justiţiei; Anexa 3/13 - Secretariatul General
al Guvernului; Anexa 3/42 - Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării şi Anexa 3/58 - Consiliul de monitorizare al implementării
2/5

Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi. În cadrul
dezbaterilor la fiecare anexă, au luat cuvântul reprezentanții ordonatorilor de
credite corespunzători din cadrul Guvernului, care au prezentat opiniile şi
propunerile asupra bugetelor, accentuând asupra susținerii formei inițiale a
proiectului legii bugetului de stat.
Astfel, dl Toni Greblă - Secretar de stat al S.G.G. și dna Lacziko Enikő
Katalin - Secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice au luat
cuvântul și au solicitat parlamentarilor avizarea favorabilă a formei inițiale a
proiectului de lege, arătând că există fonduri suficiente pentru realizarea
programului de guvernare pe domeniile de care răspunde fiecare.
De asemenea, în cuvântul de susţinere a bugetului alocat pentru
Secretariatul de Stat pentru Culte, dl Victor Opaschi, Secretarul de stat de la
S.S.C., a spus că a primit fonduri mai mari decât în anii trecuți, ceea ce îi va
permite susținerea, în continuare, a cultelor recunoscute de lege, precum și
reabilitarea lăcașurilor de cult care necesită reparații și construirea de altele
noi, în măsura în care vor fi depuse solicitări în acest sens, conform
metodologiei existente la S.S.C. și legilor în vigoare.
În urma admiterii mai multor amendamente, bugetul Ministerului
Justiţiei a fost suplimentat cu o sumă totală de 250.087 mii de lei. Printre
cele mai importante amendamente admise pentru Anexa 3/17 au fost:
-

suplimentarea bugetului cu suma de 20.000 mii lei pentru dublarea

posturilor din cadrul ANC, în interesul statului și al românilor care solicită
redobândirea cetățeniei române;
-

alocarea sumei de 22.500 mii lei pentru construcţia unui nou

penitenciar care va fi realizat în afara municipiului Timişoara, județul Timiș;
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-

suplimentarea cheltuielilor de personal ale Ministerului Justiţiei cu

suma de 65.000 mii lei, în vederea finanţării a 500 de posturi din schema de
personal a serviciilor de probaţiune;
-

suplimentarea bugetului prevăzut pentru construirea de noi spaţii

pentru detenţie sau modernizarea unor spaţii cu destinaţia de penitenciar, cu
suma de 35.000 mii lei;
-

suplimentarea bugetului Ministerului Justiției cu suma de 40.000

mii lei, în vederea majorării onorariilor cuvenite avocaților pentru prestarea
serviciilor de asistență judiciară în materie penală, în cadrul sistemului de
ajutor public judiciar, a serviciilor de asistență judiciară și extrajudiciară;
-

suplimentarea bugetului Ministerului Justiţiei cu suma de 25.000

mii lei, în vederea accelerării procesului de informatizare a instanțelor de
judecată;
-

suplimentarea cheltuielilor de personal ale Ministerului Justiţiei cu

suma de 10.693 mii lei pentru creșterea schemelor de personal de la instanțe,
cu 250 posturi de grefier în acest an.
În urma admiterii unui amendament din partea Grupului parlamentar al
UDMR, bugetul Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul
Secretariatului General al Guvernului a fost suplimentat cu o sumă totală de
500 mii de lei, iar - după acceptarea mai multor amendamente venite din
partea dlui deputat Dragoș Zisopol și a dlui Andi-Gabriel-Grosaru ambii din
Grupul parlamentar al Minorităților naționale - bugetul Secretariatului de
Stat pentru Culte a fost majorat cu suma de 8.716 de mii lei, având ca
destinație repararea lăcașurilor de cult și restaurarea unor biserici care sunt
monumente istorice, precum și pentru construirea unor case mortuare pentru acestea din urmă fiind adoptate niște amendamente venite din partea
Grupului parlamentar al PNL.
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Unul dintre cele mai importante amendamente admise pentru Anexa
3/13 a fost:
-

majorarea sumei de 3500 mii lei, prevăzute în bugetul S.G.G., cu

500 mii lei, pentru programul derulat de Departamentul pentru Relații
Interetnice sub titlul “Păstrarea, afirmarea și dezvoltarea identității etnice,
culturale, religioase și lingvistice a minorităților naționale din România”
Bugetul alocat Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării,
cuprins în Anexa 3/42 a fost votat cu majoritate în forma venită de la
Guvern.
La discutarea bugetului Consiliului de monitorizare al implementării
Convenţiei privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, cuprins în Anexa
3/58, reprezentanţii Consiliului au declarat că, pentru începutul activității
care a demarat abia din decembrie 2018, dispun de fonduri suficiente și că,
potrivit legii de funcţionare în vigoare, au 21 de posturi, dintre care sunt
ocupate doar 15, urmând ca schema de personal să se mărească în baza
viitoarei lor legi de funcţionare, fondurile pentru schema mărită, urmând să
le fie acordate cu ocazia viitoarei rectificări a bugetului pe 2019.
În finalul dezbaterilor, membrii celor două comisii reunite au hotărât, cu
majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului Legii bugetului de
stat pe anul 2019, într-o formă amendată.

PREŞEDINTE

deputat Ibram Iusein

Întocmit: consilier parlamentar Laurenţiu Gheorghiu
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