PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din datele de 22 noiembrie 2013

Pe data de 22 noiembrie 2013, a avut loc şedinţa comună a
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale împreună cu Comisia omoloagă de la Senat având pe ordinea
de zi dezbaterea Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 (PL-X
514 din 18 noiembrie 2013, respectiv L 654 din 18 noiembrie 2013),
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precum şi amendamentele depuse la cele două Comisii, în vederea
redactării avizului comun.
La şedinţă au fost prezenţi, din partea Comisiei, un număr de 8
deputaţi din numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii
deputaţi:

Nicolae

Păun,

Dorel-Gheorghe

Căprar,

Dan-Ştefan

Motreanu, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Ion Cristinel Marian, MihaiAlexandru Voicu. Dl deputat Radu Stroe - din Grupul parlamentar al
PNL - a fost înlocuit cu mandat de dl deputat Daniel Budurescu.
Au fost absenţi: domnul deputat Markó Attila-Gabor - din
Grupul parlamentar al UDMR, dl deputat Tudor Ciuhodaru - din
Grupul parlamentar al PPDD, dl deputat Mircea Lubanovici - din
Grupul parlamentar al PDL, dl deputat Remus-Florinel Cernea neafiliat, precum şi dl deputat Ioan-Sorin Roman şi dna deputată
Tamara-Dorina Ciofu - din Grupul parlamentar al PSD.
La dezbateri au participat pentru a fi audiaţi ordonatorii
principali de credite din Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul
Justiţiei, Secretariatului General al Guvernului.
Ministerul Justiţiei a fost reprezentat de către domnul Ovidiu
Puţura, Secretar de stat. Au mai participat dna Silvia Chitilaru Director în cadrul Direcţiei Financiar Contabilitate şi dl Constantin
Rădulescu, Director la Direcţia de Investiţii. Din partea Administraţiei
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Naţionale a Penitenciarelor a participat dl Pompiliu Dima - director al
Direcţiei Economice şi Administrative.
Din partea Secretariatului de stat pentru Culte, a participat dl
Victor Opaschi - Secretar de stat şi domnul Andrei Unbar, consilier al
acestuia. Din partea Ministerului Finanţelor au participat la lucrări: dl
Nicolae Dincă, şef de serviciu şi dna Monica Hampu - consilier
superior
Din

partea

Consiliului

Naţional

pentru

Combaterea

Discriminării, au participat doamna Claudia Sorina Stanciu Vicepreşedinte al C.N.C.D., cu rang de Secretar de stat şi doamna
Nicoleta Udrescu - Director al Direcţiei Economice şi de Resurse
Umane.
Parlamentarii

prezenţi

au

făcut

observaţii

pe

marginea

Proiectului de Lege şi amendamentelor depuse la Comisie după care sa trecut la dezbaterile pe fiecare anexă a proiectului de lege în parte.
După dezbaterea şi avizarea favorabilă a bugetului Ministerului
Justiţiei (anexa 3/17), cu amendamente respinse şi a bugetului
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (anexa 3/42) în
forma prezentată de Guvern, şedinţa comisiilor reunite a fost
suspendată din lipsă de cvorum, prin urmare atât bugetul
Secretariatului

General

al

Guvernului

(anexa

3/13)

cât

şi

amendamentele depuse de parlamentari la această anexă, nu au mai
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fost dezbătute, acestea urmând a fi transmise spre dezbatere atât
comisiilor sesizate în fond cât şi plenului comun.
În urma acestor dezbateri şi a opiniilor exprimate de invitaţi,
Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2014 şi anexele a doi dintre
ordonatorii principali de credite - Ministerul Justiţiei şi C.N.C.D. - au
primit aviz favorabil cu majoritate de voturi, cu excepţia bugetului
Secretariatului de Stat pentru Culte, din cadrul Secretariatului de Stat
al Guvernului - unde lucrările şedinţei au fost suspendate, din lipsa
cvorumului - ca urmare a ieşirii din sală a unui număr de senatori din
Comisia omoloagă de la Senat.
Cu acest prilej, dl deputat Nicolae Păun şi-a exprimat
insatisfacţia că nu s-a mai putut dezbate bugetul cultelor şi că nu este
admisibil ca acesta să fie de 7 ori mai mic decât cel de anul trecut. În
aceste condiţii, domnia sa a formulat un amendament de suplimentare
a bugetului S.S.C. cu 32.000 mii lei, pentru reparaţii şi reabilitări a
unor lăcaşuri de cult, precum şi pentru construcţia de noi biserici,
finanţarea urmând a se face prin redistribuirea de la alte capitole
bugetare.
La încheierea şedinţei, Preşedintele Comisiei pentru drepturile
omului de la Camera Deputaţilor, dl deputat Nicolae Păun, a mulţumit
invitaţilor pentru participare şi a recomandat parlamentarilor prezenţi
să urmărească evoluţia dezbaterilor în cadrul Comisiilor de buget,
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finanţe, bănci ale celor două Camere, pentru a îşi putea susţine
amendamentele respinse - în condiţiile în care amendamentele depuse
de parlamentari pentru culte nu au putut fi dezbătute, urmând a fi
susţinute atât la Comisiile de buget, finanţe şi bănci, cât şi în plenul
reunit al celor 2 Camere.

PREŞEDINTE

deputat Nicolae Păun

Întocmit: consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu
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