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  În ziua de 8 aprilie 1998 a avut loc şedinţa comună a Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din 
Camera Deputaţilor şi a Comisiei pentru drepturile omului din Senat.  
  Din cadrul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor au fost absenţi 
următorii deputaţi: Tokay Gheorghe, din partea Grupului parlamentar al 
UDMR, care este membru al Guvernului, Petre Ţurlea, din partea Grupului 
parlamentar al PUNR, Viorel Hrebenciuc, din partea Grupului parlamentar al 
PDSR. 
  Pe ordinea de zi a figurat discutarea şi avizarea Legii bugetului 
de stat pe anul 1998, în limita competenţei celor două comisii. 
  Înainte de a se trece la ordinea de zi propriu-zisă, membrii 
prezenţi ai celor două comisii au fost de acord cu propunerea doamnei senator 
Rodica Stănoiu, preşedina Comisiei pentru drepturile omului din Senat, de a 
se solicita în scris Birourilor permanente ale celor două Camere ale 
Parlamenteului audierea, în viitoarea şedinţă, a miniştrilor desemnaţi pentru 
Ministerul Justiţiei şi Ministerul de Interne. 
  Trecându-se la ordinea de zi propriu-uisă membrii celor două 
comisii au luat în discuţie amendamentele depuse într-o şedinţă precedentă de 
domnii deputaţi Petre Ţurlea, Wittstock Eberhard - Wolfgang şi Tokay 
Gheorghe la art. 11 din proiectul de Lege a bugetului de stat pe anul 1998.  
  Cu majoritate de voturi a fost adoptat amendamentul domnului 
deputat Wittstock Eberhard - Wolfgang la art. 11 alin. 17 de eliminare a 
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cuvântului "nepolitic" din sintagma "organizaţiile nepolitice ale cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţionale". Acelaşi text a fost, de asemenea, amendat 
la propunerea domnului senator Matei Boilă, cu următoarea precizare: "în 
măsura în care aceste organizaţii nu primesc subvenţii de la bugetul de stat în 
baza dispoziţiilor Legii nr. 27/1996 a partidelor politice”. 
  Cu unanimitate de voturi a fost acceptat amendamentul 
domnului deputat Tokay Gheorghe de înlocuire a cuvântului "programe", din 
finalul alin. 17 , lit. a) a art. 11, cu cuvântul "proiecte". 
  Cu unanimitate de voturi membrii prezenţi ai celor două comisii 
au respins amendamentele depuse de domnul deputat Petre Ţurlea: 
  1) Modificarea textului art. 11, alin. 1 în sensul următor:  
"... sprijinirea cultelor religioase, inclusiv construirea şi repararea lăcaşurilor 
de cult, 351,1 miliarde lei, iar pentru activitatea sportivă şi de tineret 129,4 
miliarde lei ...". 
  2)  Introducerea unui alineat nou, numerotat 11 ,  după alin. 1 al 
art. 11, cu următoarea formulare: "Pentru refacerea bisericilor din cuprinsul 
Episcopiei Ortodoxe a Harghitei şi Covasnei se alocă suma de 3 miliarde lei”, 
aceasta urmând să fie retrasă din cea de 4,5 miliarde, alocată "Memorialului 
victimelor comunismului şi al rezistenţei - Sighet". 
  3) Suma de la alin. 17 lit. a) din art. 11 să treacă la alin. 17 lit. c) 
şi invers, ceea ce înseamnă alocarea a 3,1 miliarde  Departamentului 
Minorităţilor Naţionale şi 13 miliarde Departamentului Informaţiilor Publice, 
pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni. 
  4) Modificarea art. 11, alin. 17, lit. a) în felul următor:  
"... organizaţiile  nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale 
la nivel de  ţară sau de judeţ". 
  Înainte de respingerea amendamentelor domnului deputat Petre 
Ţurlea au avut loc discuţii pe marginea acestora. Dl. preşedinte Marţian Dan 
a subliniat faptul că repararea, respectiv restaurarea bisericilor care sunt 
monumente istorice se face cu fonduri alocate în acest scop Ministerului 
Culturii. Domnul senator Moisin şi domnul deputat Ion Pintea au subliniat că 
suplimentarea sumei alocate pentru construirea şi repararea  lăcaşurilor de 
cult prin reducerea fondurilor pentru activitatea sportivă şi de tineret nu este 
recomandabilă căci ar conduce la "îndepărtarea"  tinerilor faţă de "biserică". 
Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a pledat în favoarea menţinerii 
sumei de 4,5 miliarde lei pentru "Memorialul victimelor comunismului şi al 
rezistenţei Sighet". Domnul deputat Otto Weber şi-a arătat nemulţumirea că 
nu se discută situaţia precară în care se află veteranii  de război. Domnul 
senator Matei Boilă a propus suplimentarea cu 2 miliarde lei a sumei de 3,1 
miliarde lei alocate Departamentului Informaţiilor Publice pentru sprijinirea 
românilor  de pretutindeni şi organizaţiilor reprezentative ale acestora. 
Respectivul amendament  a fost aprobat de către membrii comisiilor, sursa de 
finanţare urmând să fie Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. 
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  Doamna deputat Mitzura Arghezi şi domnii deputaţi Tănase 
Tăvală şi Marţian Dan, reţinând dificultăţile cu care se confruntă Secretariatul 
de Stat pentru Persoanele cu Handicap, după cum au fost prezentate, într-o 
şedinţă anterioară, de doamna dr. Gabriela Popescu, secretar de stat, au 
propus majorarea cheltuielilor de personal astfel încât numărul de posturi 
afectate Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi şi inspectoratelor judeţene 
din subordinea sa să nu se diminueze cu 26, aşa cum reiese din proiectul 
Legii bugetului de stat pe 1998, iar sumele alocate pentru deplasări, detaşări, 
transferuri în ţară să fie majorate la 320 milioane lei. 
  Aceste amendamente au fost acceptat cu unanimitate de voturi. 
  În încheierea şedinţei, membrii celor două comisii au acordat în 
unanimitate un aviz favorabil prevederilor din proiectul de Lege a bugetului 
de stat pe anul 1998 pentru acele activităţi şi acţiuni care intră în zona de 
competenţă a celor două comisii. 
 
 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 
 
Marţian Dan      Şerban Rădulescu-Zoner  


