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Joi, 24 noiembrie 2005 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea  
 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 154/2005 cu privire la  
 rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 ( P.L.X. 524/14 noiembrie ) 
2.   Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege privind statutul minorităţilor  

 naţionale din România ( P.L.X. 502/7 noiembrie 2005 )  
  

     La dezbatere au participat ca invitaţi : din partea Secretariatului General al 
Guvernului, domnul  Attila Markó - Secretar de Stat la Departamentul pentru 
Relaţii Interetnice şi din partea  Ministerului Finanţelor Publice, domnul Ion 
Grigore - director. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Gheorghe 
Firczak.  

Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 

    La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
154/2005 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005 ( P.L.X. 
524/14 noiembrie ), pentru care urmează a se elabora avizul în comun cu 
Comisia pentru egalitatea de şanse din Senat. 

Domnul director Ion Grigore a prezentat conţinutul proiectului de Lege care 
are ca scop diminuarea prevederilor bugetare din bugetele unor ordonatori 
principali de credite, ca urmare a gradului de utilizare a fondurilor, şi  
majorarea veniturilor şi cheltuielor bugetului Fondului naţional unic de 
asigurări sociale de sănătate precum şi cele ale altor ordonatori de credite,   
în scopul asigurării resurselor financiare pentru : finanţarea  cheltuielilor de 
personal din învăţământul preuniversitar de stat, susţinerea sistemului de 
protecţie a persoanelor cu handicap şi a copilului, echilibrarea bugetelor 



locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor  şi judeţelor.   In cadrul rectificării 
s-a avut în vedere şi bugetul Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării la care s-au alocat fonduri suplimentare necesare pentru 
susţinerea unor programe anti-discriminare cât şi pentru partea de co-
finanţare a programelor cu componentă de finanţare externă. 
    Supus la vot, proiectul de Lege a fost avizat favorabil, cu majoritate de 
voturi. 
    La al doilea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
Proiectului de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România ( P.L.X. 
502/7 noiembrie 2005 ), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

Domnul  Secretar de  Stat  Attila Markó a precizat faptul că acest proiect de  
lege reglementează statutul minorităţilor naţionale din România precum şi 
cadrul juridic privind organizarea şi funcţionarea sistemului instituţional al 
minorităţilor  naţionale, în scopul asigurării atribuţiilor necesare 
reprezentanţilor minorităţilor naţionale în înfiinţarea şi conducerea instituţiilor 
culturale şi educaţionale în limba maternă, în vederea creării cadrului legal şi 
instituţional al autonomiei culturale. 
   La dezbateri generale au luat cuvântul : doamna vicepreşedintă Cornelia 
Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Ficzak, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Mirela 
Adomnicăi şi domnul deputat Tamás Sándor. 
    Membrii Comisiei au avizat favorabil proiectul de Lege, cu majoritate de 
voturi. 
    La lucrări au fost prezenţi 5 din cei 6 membri ai Comisiei pentru egalitatea 
de şanse pentru femei şi bărbaţi. La şedinţă a participat, ca supleant din 
partea Grupului Parlamentar P.S.D., doamna deputată Mirela Elena 
Adomnicăi, în locul doamnei preşedintă Minodora Cliveti, care se află la 
lucrările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.  
 
 
 
 
 
                PREŞEDINTĂ, 
 
                    Minodora CLIVETI    
 
 
 
 

       SECRETAR, 
          ---------------  
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