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  La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi. 
  În dezbatere s-a aflat continuarea discuţiilor la proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 1998. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul Marţian Dan, preşedintele 
comisiei. 
  La propunerea domnului preşedinte Marţian Dan, membrii 
comisiei au acceptat ca la dezbateri să asiste un grup de studenţi de la 
Facultatea de ştiinţe politice din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, care 
efectuează un scurt stagiu la Camera Deputaţilor. 
  Pentru ca deputaţii să-şi poată forma un punct de vedere mai clar 
şi a cunoaşte poziţia unor departamente faţă de alocaţiile bugetare repartizate 
şi modul de cheltuire a sumelor respective, au participat la şedinţă, fiind 
invitaţi spre audiere, domnul Tokay Gheorghe, ministru delegat pe lângă 
primul-ministru şi şef al Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor 
Naţionale, în acelaşi timp deputat şi membru al Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, şi domnul secretar de stat 
Gheorghe Anghelescu, şeful Departamentului de Stat pentru Culte. 
  În prima parte a şedinţei domnul ministru Tokay Gheorghe a 
relevat că suma alocată Departamentului pentru Minorităţi Naţionale, care 
reprezintă 0,003 din P.I.B., este mică dar ea este foarte importantă pentru 
acest departament, pentru cei 10% din populaţia ţării a căror probleme sunt în 
atenţia acestuia şi pentru întreaga ţară, pentru că activitatea acestui 
departament este foarte importantă având în vedere imaginea României în 
lume. 
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  Domnia sa a subliniat că suma propusă corespunde situaţiei 
economiei noastre naţionale şi urmează să asigure un minim necesar 
desfăşurării activităţii acestui departament, nu se poate cere mai mult în 
cadrul unui buget de austeritate. Domnul secretar de stat atrage atenţia că, 
totuşi, sub această sumă departamentul nu-şi poate desfăşura activitatea 
pentru că ea asigură condiţiile minimale. Dacă în ultima perioadă România a 
fost lăudată pentru ceva, acest ceva era politica faţă de minorităţile naţionale 
şi roagă ca, în continuare, Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale să sprijine activitatea organizaţiilor celor 
17 minorităţi. 
  După această introducere, ia cuvântul doamna Carmen Petrescu, 
director economic la acest departament. 
  Domnia sa a informat membrii comisiei despre modul în care 
urmează să fie utilizată suma alocată, astfel: 
  - suma de 13 miliarde lei va fi alocată Departamentului pentru 
Protecţia Minorităţilor Naţionale în vederea sprijinirii activităţilor desfăşurate 
de organizaţiile nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, 
prin acoperirea parţială a cheltuielilor ocazionate de funcţionarea şi dotarea 
minimă a sediilor, activitatea de presă, carte, publicaţii proprii, acţiuni 
culturale, ştiinţifice, simpozioane şi alte asemenea manifestări organizate în 
ţară, pentru unele acţiuni în străinătate, precum şi pentru finanţarea unor 
acţiuni realizate de organizaţii sau iniţiate de către Departamentul pentru 
Protecţia Minorităţilor Naţionale pe bază de programe.  
  La acest punct, domnul Tokay a cerut ca membrii comisiei, când 
vor susţine aprobarea bugetului în plen, să prezinte ca amendament înlocuirea 
cuvântului "programe" cu cuvântul "proiecte", deoarece acesta are un sens 
mai exact. 
  - suma de 0,7 miliarde lei Departamentului pentru Protecţia 
Minorităţilor Naţionale, pentru finanţarea unor programe şi proiecte în cadrul 
"Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, 
antisemitismului şi intoleranţei".  
  - suma de 3,1 miliarde lei Departamentului pentru Informaţii 
Publice, pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi 
organizaţiilor respective reprezentative ale acestora. 
  - suma de 2,3 miliarde lei Departamentului pentru Informaţii 
Publice, pentru promovarea imaginii şi intereselor româneşti peste hotare. 
  - suma de 1,5 miliarde lei Departamentului pentru Informaţii 
Publice, pentru realizarea, în cazuri justificate, de acţiuni cu caracter ştiinţific 
şi social-cultural, prin instituţii, asociaţii sau alte persoane juridice pe bază de 
selecţie a ofertelor, cu respectarea criteriilor de competitivitate. 
  După această prezentare, doamna directoare Carmen Petrescu 
arată că o pondere însemnată - 60% din suma alocată - este dedicată activităţii 
de presă. Această activitate este intensă, fiecare minoritate având cel puţin 
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două   publicaţii,  iar în cazul unor etnii acestea putând să ajungă până la 6 
sau 7. 
  Ca o noutate, în acest an a fost introdusă activitatea de proiecte, 
acestea vizând mai multe acţiuni, printre care promovarea cunoaşterii 
reciproce dintre minorităţi atât între ele, cât şi cu majoritatea română.  
  După această informare, membrii comisiei au pus o serie de 
întrebări domnului secretar de stat Tokay Gheorghe. 
  Doamna deputat Mitzura Arghezi:  
  1. Dacă domnul ministru s-a luptat pentru  mărirea acestor sume? 
  2. Nu a înţeles cum sunt direcţionate aceste sume pe etnii. 
  3. S-a făcut afirmaţia că unele din grupările etnice au 5, 6, 7 
publicaţii. De ce s-a ţinut cont în stabilirea acestei ponderi? 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner apreciază faptul că 
deşi suma alocată de la buget acestui departament este foarte mică nu s-a 
încercat o majorare a ei, fapt care constituie expresia unei maturităţi politice, 
apreciind că există diferenţe pe plan socio-economic clare între aceste etnii 
adresează domnului Tokay următoarele întrebări: 
  1. Care este numărul exact al rromilor înregistraţi, conform 
ultimelor statistici? 
  2. Cum sunt repartizate sumele pe etnii, cât primesc rromii şi în 
ce măsură sumele alocate sunt supuse unui control de către departament? 
  3. Noi suntem prezentaţi ca model în ceea ce priveşte 
minorităţile naţionale dar ar vrea să ştie dacă există anumite canale de 
comunicare cu minoritatea română din Ungaria şi dacă această minoritate se 
bucură de o reciprocitate a tratamentului. 
  Domnia sa subliniază faptul că, după ultimele informaţii avute, 
Parlamentul Ungariei nu prevede ca minorităţile să fie reprezentate în 
Parlament, deci nici minoritatea română. Aceasta era ceea ce domnia sa 
înţelegea prin stabilirea unei reciprocităţi. 
  Domnul deputat Petre Ţurlea, salutând faptul că domnul Tokay 
în cuvântarea sa a menţionat faptul că România poate fi dată de exemplu ca 
model de rezolvare a problemelor minorităţilor naţionale, se întreabă de ce 
UDMR-ul se plânge tot timpul de discriminare şi ce face departamentul 
pentru împiedicarea discriminării românilor din Ungaria? 
  Părerea domniei sale este că prin acordarea acestei sume de la 
bugetul de stat se comite o discriminare pozitivă, deoarece sunt alocate sume 
suplimentare cetăţenilor români de altă etnie, în timp ce majoritatea 
cetăţenilor români nu primesc nimic în plus. 
  O altă problemă ridicată de domnul deputat Ţurlea este aceea că, 
datorită menţionării faptului că suma de 13 miliarde de lei se acordă 
organizaţiilor nepolitice, atunci de ce UDMR, care este o organizaţie politică, 
primeşte fonduri de la Departamentul pentru Minorităţi, lucru constatat şi de 
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Curtea de Conturi ca o neregulă, în sensul că această uniune a primit bani de 
două ori - şi ca partid politic şi ca organizaţie a unei minorităţi naţionale? 
  Un alt aspect ar fi acela al românilor din Harghita şi Covasna, 
care sunt minoritari în aceste două judeţe şi care este normal să primească 
bani de la acest departament pentru a avea cel puţin un organ de presă 
propriu. În aceste două judeţe nici una din cele 4 organizaţii româneşti nu au 
un sediu.  
  În sensul celor spuse mai sus, domnul deputat Petre Ţurlea face 
două propuneri de amendament: 
  - la art. 11 (17) propune ca suma de la lit. a) să treacă la lit. c), şi 
invers. Motivaţia domniei sale este că în timp ce în România sunt declaraţi 
2.500.000 de persoane aparţinând minorităţilor naţionale, români în afara 
frontierelor sunt 10.000.000. 
  - tot la art. 11 (17) lit. a) domnia sa propune reformularea, prin 
introducerea următorului text "la nivel de ţară sau de judeţ", după sintagma 
"aparţinând minorităţilor naţionale". Motivarea acestui amendament este 
aceea de a putea fi ajutaţi şi românii din judeţele Harghita şi Covasna. 
  Următorul vorbitor, domnul vicepreşedinte Wittstock Eberhard - 
Wolfgang, referindu-se la prezentarea făcută, subliniază faptul că anumite 
etnii alocă mai multe fonduri publicaţiilor şi organelor de presă decât în 
proporţie de 60%. De exemplu,  minoritatea germană utilizează peste 90% 
din sumă în acest scop. Domnia sa subliniază faptul că sumele alocate presei 
sunt deosebit de importante şi, în acest sens, propune respingerea 
amendamentului formulat de domnul deputat Petre Ţurlea, care se referă la 
inversarea sumelor de la literele a) şi c).  
  O altă propunere de amendament a domnului Wittstock este 
aceea de excludere a cuvântului "politice" de la art. 11 (17) lit. a). Domnia sa 
îşi întemeiază această propunere de amendament prin faptul că, în 
conformitate cu prevederile constituţionale, având reprezentare în Parlament, 
orice etnie poate avea şi un punct de vedere politic. 
  Domnul deputat Mera Liviu Alexandru formulează următoarea 
întrebare: care a fost suma alocată bugetului Departamentului pentru 
Protecţia Minorităţilor Naţionale anul trecut? 
  Domnul deputat Tănase Tăvală este în deplin acord cu 
propunerea domnului deputat Wittstock Eberhard - Wolfgang de eliminare a 
cuvântului "nepolitice" din textul bugetului şi subliniază că este lăudabil că 
sub actuala putere România a fost lăudată pentru modul în care a rezolvat 
problemele minorităţilor naţionale, servind chiar ca model celorlalte ţări. 
  Următoarele întrebări au fost formulate de domnul preşedinte 
Marţian Dan, şi acestea sunt: 
  1. Cum se prezintă bugetul în termeni reali în comparaţie cu cel 
al anului trecut? 
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  2. În contextul în care bugetul pe 1998 este un buget de 
austeritate în măsură mai pot fi sprijinite activităţile minorităţilor mai slab 
dezvoltate economic? 
  3. După ce criterii se alocă aceste sume? 
  4. În proiectul de buget pe acest an se prevede pentru sprijinirea 
activităţilor românilor de pretutuindeni şi a organizaţiilor respective suma de 
3,1 miliarde lei. De ce această sumă este gestionată de Departamentul pentru 
Informaţii Publice  şi nu de către departamentul de resort care trebuia să 
rezolve această problemă? 
  Întrebările adresate domnului ministru Tokay fiind epuizate, 
domnia sa a formulat răspunsurile: 
  - A luptat pentru această sumă, în urma discuţiilor repetate avute 
cu reprezentanţii minorităţilor, atunci când a fost întocmit bugetul şi este 
bucuros că domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a subliniat faptul că 
Departamentul a dat dovadă de maturitate politică atunci când nu a cerut 
majorarea acestei sume. 
  - În ceea ce priveşte repartizarea sumelor iniţial s-a pornit de la 
ideea ca acestea să fie împărţite după numărul de persoane aparţinând unei 
etnii. S-a revenit asupra acestei idei datorită principiului că o colectivitate cu 
cât este mai mică suma alocată trebuie să fie mai mare. Ţinându-se cont că 
fiecare organizaţie este independentă s-a ajuns la concluzia ca aceste sume să 
fie stabilite în urma discuţiilor purtate între aceste organizaţii şi comunicate 
departamentului. 
  - Referindu-se la numărul rromilor, domnia sa informează că 
aceştia sunt în număr 409.800, conform declaraţiei proprii, în baza ultimului 
recensământ. Referindu-se la problemele ridicate de această etnie, domnul 
Tokay propune ca membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, împreună cu reprezentanţii 
Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor, să poarte o discuţie separată 
în care să fie abordată problematica acestei etnii. 
  - În ceea ce priveşte problema ridicată de domnul Şerban 
Rădulescu-Zoner, care se referă la reprezentarea minorităţilor în Parlamentul 
Ungariei, domnia sa subliniază faptul că aceasta este o problemă internă a 
Ungariei, că, personal, sprijină ideea reprezentării minorităţilor în acest 
parlament, că a făcut unele demersuri în acest sens dar că este o problemă 
care îi depăşeşte puterile şi competenţa.  
  - Un alt răspuns este adresat tot domnului Şerban Rădulescu-
Zoner şi se referă la faptul că Guvernul, prin organele sale de control, au 
procedat la verificarea sumelor alocate şi nu a fost sesizată nici o neregulă. 
  - Domnia sa nu este de acord cu aşa-zisa discriminare pozitivă 
evocată de domnul Petre Ţurlea, fiind ştiut că întotdeauna trebuie să ocroteşti 
pe cel slab, lucru care, de altfel, este şi lăudabil. 
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  - Următorul răspuns este adresat tot domnului deputat Ţurlea şi 
are ca punct pornire faptul că UDMR-ul se consideră discriminat. Domnia sa 
consideră că este adevărat că noi am fost lăudaţi pentru modul în care am 
rezolvat problema minorităţilor dar că totul este perfectibil.  
  - În  ceea ce priveşte inversarea sumelor de la lit. a) şi c) de la 
art. 11 (17) se declară împotrivă, deoarece Departamentul pentru Protecţia 
Minorităţilor Naţionale nu-şi va putea desfăşura activitatea cu suma de 3,1 
miliarde lei, care în prezent este alocată pentru sprijinirea activităţii românilor 
de pretutindeni. 
  - În ceea ce priveşte situaţia românilor din judeţele Harghita şi 
Covasna părerea domniei sale este că e jenant ca românii din aceste judeţe să 
fie trataţi ca minoritari şi, în concluzie, că problema trebuie rezolvată prin 
găsirea de alte fonduri, dar nu de la bugetul Departamentului pentru 
Minorităţi.  
  - Răspunzând domnului Marţian Dan, domnul Tokay a subliniat 
faptul că, în termen reali, bugetul pe anul acesta acoperă situaţia de anul 
trecut dar trebuie precizat că bugetul de anul trecut acoperea numai 70% din 
nevoile reale, ţinând cont de inflaţie. 
  - Referitor la alocarea sumelor domnia sa a mai făcut referire, 
atunci când a mai răspuns la această întrebare formulată de un alt membru al 
comisiei. 
  - În ceea ce priveşte controlul asupra acestor sume, acesta se face 
atât printr-o dare de seamă trimestrială, cât şi printr-un bilanţ actual. De 
asemenea, organul de control al Guvernului organizează şi o serie de 
activităţi de control periodice. 
  - Privitor la repartizarea sumelor la organizaţiile aceleiaşi etnii, 
nu există nici un temei legal, motiv pentru care nu se poate finanţa decât o 
singură organizaţie. 
  Domnul preşedinte Marţian Dan, la acest punct, este de părere că 
trebuie, totuşi, găsită o soluţie, exemplul elocvent fiind al etniei bulgarilor 
care are două organizaţii, una la Timişoara şi una a bulgarilor din sudul ţării. 
Având în vedere că reprezentantul din Parlament al lor face parte din cea de-a 
doua organizaţie a primit subvenţii de la buget, deşi nu sunt reprezentativi 
pentru sprijinirea interesului etniei respective, în timp ce cea de la Timişoara, 
care este deosebit de activă şi care a muncit foarte mult în tipărirea unor cărţi 
în limba bulgară şi în ediţii bilingve şi care are o deosebită activitate 
culturală, iniţial nu a primit nici un fel de fonduri. În acest context, trebuie 
luată în consideraţie protecţia minorităţilor şi nu modul în care o etnie 
sprijină politic Guvernul. Domnul Marţian Dan consideră că dacă repartizarea 
s-ar face pe etnii organizaţiile ar putea ajunge la o înţelegere între ele. 
  Domnul Tokay consideră că şi problema ridicată de domnul 
Marţian Dan ar putea fi o temă de dezbatere între membrii Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi reprezentanţi 
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ai Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, avansând o 
propunere în acest sens.  
  - Referindu-se la români de dincolo de graniţele României, 
domnia sa relevă faptul că suma de 3,1 miliarde lei alocată prin bugetul 
departamentului mai suportă nişte adaosuri, care sunt prinse la diverse 
ministere, cum ar fi Ministerul de Externe, Ministerul Culturii, care au şi ele 
ca obiectiv promovarea intereselor acestora. 
  - Răspunzând domnului Marţian Dan în legătură cu crearea unui 
organism care să se ocupe de românii de dincolo de graniţe, domnia sa 
subliniază faptul că actualul regim a manifestat o adevărată aversiune în ceea 
ce priveşte crearea unor noi organisme, Guvernul fiind de acord că problema 
trebuie rezolvată de către un organism unitar. 
  Domnul Marţian Dan nu se declară satisfăcut de ultimul răspuns 
dat de domnul Tokay, neînţelegând pentru ce pe plan intern tratăm problema 
modern, în timp ce pentru românii din afara graniţelor nu se găsesc decât 
soluţii hibride şi care, în final, lasă problema nerezolvată. Firesc este să 
dispară această asimetrie. 
  Dezbaterea problemelor ridicate în cadrul acestei audieri fiind 
epuizată, se ia o pauză de 15 minute, după care urmează să aibă loc întâlnirea 
cu domnul Gheorghe Anghelescu, secretar de stat la Departamentul de Stat 
pentru Culte. 
  În a doua parte a şedinţei, membrii comisiei au ascultat punctele 
de vedere ale domnului secretar de stat Gheorghe Anghelescu care, printre 
altele, a insistat asupra necesităţii majorării bugetului Departamentului de 
Stat pentru Culte cu 130-140 miliarde lei, astfel încât să se poată ajunge la o 
salarizare integrală a clericilor de către stat. Domnul Gheorghe Anghelescu 
şi-a manifestat de asemenea nemulţumirea că sumele pentru repararea sau 
restaurarea lăcaşurilor de cult, monumente istorice, în loc să fie repartizate 
Departamentului de Stat pentru Culte, sunt alocate Ministerului Culturii.  
  După expunerea făcută, membrii comisiei i-au pus domnului 
Gheorghe Anghelescu o serie de întrebări. 
   Domnul deputat Petre Ţurlea a ridicat o serie de probleme şi a 
formulat unele întrebări: 
  1. Cum se poate tolera ca la TVR 1, care este un post de 
televiziune naţional, să existe o ofensivă împotriva Bisericii Ortodoxe şi 
departamentul să nu ia poziţie? Sau poate că a făcut-o dar domnia sa nu are 
cunoştinţă de acest lucru. 
  2. Având în vedere că în judeţele Harghita şi Covasna, prin 
filiera Ministerului Culturii, nu s-au alocat nici un fel de fonduri pentru 
restaurarea unor lăcaşuri de cult, ca şi a unor monumente domnia sa este de 
părere că ar trebui ca ministrul culturii să fie întrebat cum le-a administrat. 
  3. O altă problemă ridicată de domnul deputat Ţurlea este aceea 
legată de faptul că bisericile ortodoxe din cele două judeţe au avut o serie de 
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terenuri care le-au aparţinut, terenuri care acum au fost date în administrarea 
primăriilor respective, iar acestea, la rândul lor, le-au împărţit. Cum se poate 
rezolva această problemă? 
  4. Domnia sa cere sprijin material Departamentului de Stat 
pentru Culte pentru susţinerea manifestărilor care vor avea loc în vederea 
aniversării a 130 de ani de la naşterea primului Patriarh al României - Miron 
Cristea. 
  În continuare, domnul Petre Ţurlea formulează unele propuneri 
de amendare. 
  Prima se referă la acordarea sumei de 3 miliarde lei pentru 
refacerea bisericilor din cuprinsul Episcopiei Ortodoxe a Harghitei şi 
Covasnei, indicând ca sursă de finanţare art. 11 (4) lit. a) care are în vedere 
Ansamblul "Memorialul victimelor comunismului şi a rezistenţei - Sighet". 
Motivaţia domniei sale este că la ora aceasta prioritară este salvarea 
bisericilor, considerând că suma de 1,5 miliarde lei poate rezolva nevoile 
ridicării respectivului ansamblu. 
  Al doilea amendament înaintat de domnul Ţurlea se referă la 
inversarea unor sume prevăzute la art. 11 (1), după cum urmează:  
  - suma de 315,1 miliarde lei, prevăzută pentru activitatea 
sportivă şi de tineret să fie alocată construirii şi reparării lăcaşurilor de cult, 
iar suma de 129,4 miliarde lei, prevăzută pentru acest obiectiv să fie alocată 
activităţii sportive şi de tineret. Motivaţia domniei sale este că în acest 
moment activitatea sportivă se bucură de o largă sponsorizare şi, de aceea, 
acest domeniu poate primi o sumă mai mică de la bugetul statului. 
  Domnul deputat Ioan Pintea arată că, referitor la problema 
salarizării preoţilor de la bugetul de stat, o serie de deputaţi - Ioan Roman, 
Ioan Sonea şi Ioan Pintea - au înaintat o propunere legislativă care a fost 
acceptată de cele două comisii, cea avizată şi cea avizată în fond, dar a fost 
blocată la Guvern. Faţă de proiectul de buget are o propunere concretă, dat 
fiind faptul că avem de-a face cu un regim de austeritate să se facă apel la 
înţelegere şi milă şi fiecare minister să doneze câte 1 miliard de lei din fondul 
lor acestui departament. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner consideră că 
propunerea domnului Pintea este, desigur, de luat în seamă dar nu crede că va 
fi realizabilă şi pune întrebarea: dacă ridicarea proiectatei catedrale ortodoxe, 
despre care s-a vorbit atât de mult în ultimul timp, are în vedere şi o parte din 
sumele prevăzute în buget? O altă întrebare ar fi: dacă nu din aceste sume, 
care ar fi sursele preconizate pentru construirea ei? 
  În ceea ce priveşte propunerea domnului Ţurlea referitoare la 
Memorialul Sighet se opune cu vehemenţă, fiind de acord că atât timp cât s-a 
ridicat un monument împotriva nazismului, de ce nu s-ar ridica şi unul care să 
amintească de victimele comuniste, care au fost mult mai multe, având în 
vedere perioada de 50 de ani cât acesta a fiinţat? 
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  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera a întrebat pe domnul 
secretar de stat Anghelescu care este faza în care se află Legea cultelor. 
  Domnul Anghelescu a dat răspunsuri la întrebările puse. 
  - Răspunzând domnului deputat Ţurlea, domnia sa menţionează 
că prin comunicate de presă a luat poziţie faţă de unele declaraţii prin care era 
atacată Biserica Ortodoxă la TVR 1, dar că nu a considerat necesar şi nici 
diplomatic să iasă pe post pentru a da dezminţiri şi că problema trebuie 
rezolvată cu înţelepciune şi paşnic, nu prin implicarea politică a domniei sale. 
  - Şi în luarea domniei sale de cuvânt anterioară a împărtăşit 
punctul de vedere al domnului Ţurlea asupra dirijării sumelor alocate 
Ministerului Culturii care au în vedere restaurarea bisericilor şi a 
monumentelor, către Departamentul de Stat pentru Culte. 
  - În ceea ce priveşte deposedarea bisericilor de terenurile pe care 
le-au avut în proprietate, nu este cazul numai al judeţelor Harghita şi 
Covasna, acest lucru făcându-se şi în alte judeţe. Dacă în cele două judeţe 
există acte justificative trebuie acţionat prin Comisia de abuzuri. 
  - Referindu-se la suma de 3 miliarde de lei, care ar trebui luată 
de la Ansamblul "Memorialul victimelor comunismului şi a rezistenţei - 
Sighet", consideră că nu este modalitatea cea mai bună de a se lua dintr-o 
parte şi de a se pune în altă parte. 
  - În ceea ce priveşte manifestările legate de aniversarea 
patriarhului Miron Cristea, va căuta, pe cât posibil, să le sprijine. 
  - Referindu-se la propunerea avansată de domnul deputat Ioan 
Pintea crede că cedarea unui miliard de la fiecare minister este, practic, 
iluzorie şi de nerealizat.   
  - Răspunzând domnului deputat Şerban Rădulescu-Zoner 
subliniază faptul că fondurile pentru construirea catedralei ortodoxe nu vor 
afecta sumele alocate prin buget, dar nu vede nimic rău în construirea acesteia 
având   în vedere că este o practică a ţărilor europene construirea unei 
biserici-simbol pentru cultul respectiv. 
  Domnul Şerban Rădulescu-Zoner, în replică, crede că ar fi 
profitabil cu banii alocaţi să se ridice mai multe biserici în zone unde acestea 
nu există, decât să se facă o catedrală-simbol care nu-şi găseşte justificarea în 
acest moment. 
  - În ceea ce priveşte Legea cultelor, domnul Anghelescu a 
răspuns domnului Mera că în perioada scursă de la Revoluţie până acum au 
fost elaborate o serie de variante, care au fost respinse de către Guvern şi care 
au fost rediscutate în repetate rânduri. Având, însă, în vedere importanţa 
acestei legi ea trebuie să aibă o formă aproape perfectă, dar că se află într-un 
stadiu foarte aproape de finalizare. 
  Domnul Marţian Dan, referindu-se la salarizarea preoţilor, relevă 
faptul că abordarea problemei este deosebit de sensibilă, având în vedere că şi 
în prezent se acordă un sprijin dar că salarizarea totală de la bugetul de stat ar 
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face din biserică o instituţie care nu s-ar mai putea bucura de autonomie, ci ar 
fi subordonata acestuia, lucru cu care domnia sa consideră că nu putem fi de 
acord.  
  O altă problemă ridicată de domnia sa este legată de existenţa 
tendinţei de intoleranţă religioasă, referindu-se la cazul Ruginoasa şi mai 
recentul caz de la Cluj, şi consideră că imaginea României este afectată 
tocmai de această tendinţă. Dacă nu vom lua atitudine faţă de aceste acte de 
intoleranţă religioasă nu vom putea ieşi de pe agenda de lucru a unor 
organisme care se ocupă de drepturile omului. Este bine ca Legea cultelor să 
prevadă şi libertatea religioasă, aceasta fiind o prevedere cu adevărat 
europeană şi dacă ea va exista România nu va mai putea fi acuzată de 
discriminare religioasă. Trebuie ca acest proiect de lege să fie cât mai repede 
terminat şi să fie elaborat în spirit european. 
  Domnul preşedinte Marţian Dan, la încheierea discuţiilor, a cerut 
membrilor comisiei, în cazul în care doresc, de a depune amendamente în 
scris până mâine, 26 martie a.c., când vor fi discutate şi tranşate prin vot, 
astfel încât comisia să poată ulterior aviza Legea bugetului de stat pe anul 
1998. 
 
 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 
 
Marţian Dan      Şerban Rădulescu-Zoner  
  


