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Ieri, 31 octombrie 2005, a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale împreună cu 
Comisia omoloagă a Senatului, pentru votul final în comisiile reunite asupra 
Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006.  

La şedinţă au participat un număr de 11 deputaţi, fiind absenţi 
următorii: din Grupul parlamentar al Partidului Democrat – dl deputat 
Gheorghe Albu, din Grupul parlamentar al PNL - domnul deputat Constantin 
Anton Călin Popescu Tăriceanu – prim-ministru. 
 Parlamentarii prezenţi s-au pronunţat - cu majoritate de voturi - pentru 
avizarea favorabilă a acestuia într-o formă amendată. Cele mai importante 
amendamente care au întrunit votul membrilor celor două Comisii au vizat 
suplimentarea fondurilor acordate organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale şi suplimentarea fondurilor acordate Ministerului 
Culturii şi Cultelor, atât în vederea renovării, reparării şi întreţinerii lăcaşelor 
de cult sau construirii altora noi, cât şi pentru salariile personalului clerical şi 
neclerical. 

Primul amendament care a întrunit votul membrilor Comisiei a vizat  
majorarea bugetului Secretariatului General al Guvernului cu un procent de 
30%, de la suma de 34.380 mii lei la suma de 36.380. mii lei, prevăzută la 
art.04 din  titlul 59 al capitolului 5001 - “Sprijinirea organizaţiilor 
cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care 
primesc subvenţii de la bugetul de stat”. Acest amendament a fost adoptat 
cu unanimitate de voturi. 
 Al doilea amendament care a întrunit votul membrilor Comisiei a 
vizat suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor cu o sumă 
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totală de 10 milioane de lei (100 miliarde de lei vechi) ce va fi destinată 
finalizării construirii sau reparării unor lăcaşuri de cult, aparţinând cultelor 
recunoscute de stat, în funcţie de necesităţile acestora şi decizia Ministerului 
Culturii şi Cultelor, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind 
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult 
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România aprobată cu 
modificări  prin Legea nr.125/2002..  Acest amendament a fost adoptat cu 
majoritate de voturi. Suma totală aprobată în cadrul acestui amendament din 
partea membrilor Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a fost calculată prin adiţionarea sumelor solicitate în 
cadrul amendamentelor depuse în mod individual de către deputaţi, 
amendamentele acestora fiind - prin urmare - respinse, din punct de vedere 
procedural. 

 În final, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006 a primit aviz 
favorabil cu majoritate de voturi. 
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