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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA

lucrărilor comisiei din data de 24 octombrie 2001

Ieri, 24 octombrie 2001, a avut loc dezbaterea proiectului de Lege privind

bugetul de stat pe anul 2002, în vederea avizării, în şedinţa comună a Comisia

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din Camera

Deputaţilor împreună cu următoarele comisii din Senatul României: Comisia pentru

drepturile omului şi minorităţi şi Comisia pentru cultură, culte şi mijloace de

informare în masă.

La dezbateri au participat din partea Guvernului, dl ministru Vasile Dâncu -

ministrul Informaţiilor Publice, dl subsecretar de stat Attila Marko - de la

Departamentul pentru Relaţii interetnice - din cadrul aceluiaşi minister, dl secretar

de stat Mircea Pâslaru - de la Ministerul Culturii şi Cultelor, precum şi

reprezentanţi la nivel de director din cadrul Ministerului Finanţelor Publice. Din

partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor

naţionale au participat la lucrări Comisia pentru drepturile omului, culte şi

problemele minorităţilor naţionale 14 deputaţi, fiind absenţi: domnii deputaţi Filip

Georgescu şi Tiberiu Ovidiu Muşetescu din Grupul parlamentar al PSD, dl deputat

Tiberiu Ovidiu Muşetescu fiind membru al Guvernului.

Mai mulţi deputaţi şi senatori au formulat o serie de amendamente privind fie

suplimentarea sumelor acordate promovării intereselor româneşti peste hotare şi
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pentru organizaţiile reprezentative ale comunităţilor româneşti din străinătate,

fie suplimentarea sumelor repartizate Secretariatului de Stat pentru Culte pentru

reparaţii urgente ale lăcaşurilor de cult şi dotări materiale minime pentru cele trei

noi eparhii recent înfiinţate.

Astfel, în cadrul dezbaterii, la art. 17 alin. (8), domnul deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang a propus un amendament de completare a textului, după cum
urmează:
    �Din bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, de
la cap. 60.01 «Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii», titlul
«Cheltuieli materiale şi servicii» se finanţează cheltuielile aferente gratuităţilor şi
reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto şi naval de care beneficiază,
în condiţiile legii, persoanele  ale căror drepturi sunt stabilite  prin Decretul-lege
nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum
şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu
modificările ulterioare prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi
acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru
victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările
ulterioare, prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru
transportul intern şi prin Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată
şi modificată prin Legea nr. 189/2000, cu modificările ulterioare�. Acest
amendament a fost adoptat cu majoritate de voturi.

De asemenea, domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a mai propus
un alt amendament de redactare, constând din unificarea punctelor �a)� cu �a1)�
din �Anexa 3/33/07,  pentru a avea o redactare unitară şi renumerotarea, pe cale de
consecinţă, a punctelor respective, astfel că textul, în ansamblul său, va avea
următoarea formulare:
�Anexa 3/33/07 - Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Ministerului
Informaţiilor Publice la capitolul 59.01 «Cultură, religie  şi acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret», titlul «transferuri»
a) Sprijinirea organizaţiilor                                                                          - mii lei -
 cetăţenilor    aparţinând minorităţilor                                  2001                      2002                    %
 naţionale altele decât cele care                                            Program            Program          2002/2001
 primesc subvenţii de la bugetul de                                  133.890.997    168.908.435         126,15
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 stat potrivit Legii nr. 27/1996
a partidelor politice 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,
publicaţii, cheltuieli pentru organizarea de
acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane
şi alte asemenea manifestări organizate
în ţară şi în străinătate, cheltuieli pentru
investiţii în bunuri mobile şi imobile
necesare activităţii organizaţiilor
90.000.000    120.498.435     133,89

b) finanţarea unor proiecte şi
programe interetnice.                                                        4.000.000         4.400.000    110,00%"

Şi acest amendament a fost adoptat cu majoritate de voturi.
Un alt amendament a fost prezentat de dl senator Grigore Zanc şi dl deputat

Pavel Cherescu, care au propus suplimentarea sumei alocate Secretariatului de Stat
pentru Culte cu 76.000.000 mii lei şi redactarea textului respectiv astfel:
�Legea bugetului de stat pe anul 2002
Anexa 1
 Capitolul 5901 � Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret
Articolul 38
Titlul � Transferuri � 40.61
Susţinerea cultelor
                        - mii lei -
                                                                    %
2001                             2002             2002/2001
133.000.000         120.000.000         9,02�.

Suplimentarea a fost cerută, întrucât suma alocată susţinerii cultelor este
relativ mică, având în vedere: înfiinţarea a trei noi eparhii (Giurgiu, Mehedinţi şi
Slatina), numărul mare de lăcaşuri de cult care necesită reparaţii, începerea
construirii Catedralei �Mântuirea Neamului�, precum şi programele de caritate şi
asistenţă socială ale cultelor religioase recunoscute. Amendamentul de mai sus nu a
întrunit majoritatea de voturi necesară, fiind respins. Aceasta deoarece majoritatea
parlamentarilor prezenţi au considerat că suma iniţială - prevăzută în proiectul de
buget - a fost stabilită pe baza unor criterii obiective şi că ea va putea fi majorată în
raport de necesităţile urgente ale cultelor, pe parcursul execuţiei bugetare, aşa cum
s-a întâmplat şi pe parcusul acestui an.

Dl senator Marius Constantinescu propune introducerea în listă a două fişe
noi, cu următorul conţinut:
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�Cheltuieli pentru investiţii la Catedrala ortodoxă Baia-Mare �
3.000.000 mii lei� şi �Cheltuieli pentru reparaţii capitale la Mănăstirea Rohia �
500.000 mii lei�, precum şi includerea sumei de 8 miliarde lei necesare pentru
finalizarea obiectivului de investiţii �Catedrala Naşterii Domnului� din
municipiul Brăila.

Amendamentul acesta a fost respins cu majoritate de voturi. Atât deputaţii şi
senatorii prezenţi, cât şi reprezentanţii Guvernului din partea Ministerului
Finanţelor Publice, ca şi dl secretar de stat Mircea Pâslaru de la Ministerul Culturii
şi Cultelor au considerat că . Ministerul Culturii şi Cultelor repartizează în funcţie
de priorităţi sumele necesare fiecărui lăcaş de cult, iar redistribuirea sumei alocate
conform anexei de mai sus, ar produce un dezechilibru în bugetul acestei instituţii.

În continuare, domnul deputat Florea Buga a propus �îngheţarea� sumei
alocate � la acest articol şi alineat al capitolului 5001 şi, respectiv, al capitolului
5901 � la nivelul anului precedent, de 94.000.000 mii lei, urmând ca alin. (32) al
art. 40 din cele două capitole să fie redactat astfel:
    �Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care
primesc subvenţii de la bugetul de stat, potrivit legii
                                                              - mii lei -
2001                         2002                       %
Program              Program              2002/2001
94.000.000        94.000.000                 0�.
 Amendamentul  nu a întrunit majoritatea de voturi, fiind respins;
parlamentarii prezenţi au considerat - în majoritatea lor - că suma alocată
minorităţilor naţionale, pentru anul 2002, a fost renegociată ţinându-se cont de
inflaţie şi având în vedere că au apărut organizaţii noi ale unor minorităţi naţionale
care au - conform Constituţiei - şi reprezentare parlamentară şi care nu au încă
sedii, dar au proiecte în derulare şi multe alte activităţi, inclusiv editarea de
publicaţii în limba maternă.

Pentru redistribuirea sumei care s-ar fi disponibilizat - prin amendamentul
anterior - pentru alte două subdiviziuni ale aceloraşi capitole din buget, dl deputat
Florea Buga a mai propus alte două amendamente. Astfel, dânsul a solicitat
suplimentarea cu 10 miliarde lei a sumei destinate promovării intereselor
româneşti în lume, urmând ca alin. (33) al art. 40 din capitolele 5001 şi 5901 să fie
redactate astfel:
      �Proiecte de comunicare, informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti
peste hotare:
                                  - mii lei -
2001                         2002                        %
Program              Program              2002/2001
27.254.997         37.254.997          136,7 �.

Deoarece amendamentul anterior nu a fost acceptat ca sursă de finanţare, dl
deputat Florea Buga a propus ca sursă alternativă de finanţare fondul de rezervă
bugetară la dispoziţia Guvernului. Nici această propunere nu a fost acceptată de
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membrii celor trei comisii reunite, considerându-se că - în acest moment al
elaborării bugetului - nu se pot acorda sume de la fondul de rezervă, care este la
dispoziţia Guvernului pentru acţiuni şi situaţii neprevăzute ce pot interveni pe
parcusul execuţiei bugetare.

Cel de al treilea amendament propus de dl deputat Florea Buga a constat din
suplimentarea cu 20.898.435 mii lei a sumei destinate sprijinirii activităţiii
românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, urmând ca
alin. (34) al art. 40 din capitolele 5001 şi 5901, să fie redactat astfel:
�Sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora
                                  - mii lei -
2001                         2002                        %
Program              Program              2002/2001
7.000.000           28.598.435            408,54�.
     Şi acest amendament a fost respins cu majoritate de voturi, pe aceleaşi
considerente ca şi amendamentele anterioare.

În final, proiectul de Lege privind bugetul de stat pe anul 2002, în formă
amendată, a primit avizul favorabil din partea comisiilor amintite cu majoritate de
voturi.

PREŞEDINTE

Nicolae Păun

Întocmit: exp. Gheorghiu V.Laurenţiu
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