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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 28 martie 2002

La şedinţă a participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi Filip Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, ambii din Grupul
parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), ultimul fiind membru al
Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a propus spre aprobare proiectul ordinei de zi, pe care
este înscris un singur punct:

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 10/2002 pentru modificarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul
statului pentru salarizarea clerului.

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
În deschiderea lucrărilor, dl preşedinte Nicolae Păun a menţionat că

proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect de reglementare modificarea şi
completarea Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului,
în sensul majorării valorii de referinţă sectorială din anexele nr. 1A, 1B şi 2, al
suplimentării numărului de posturi, precum şi modificarea coeficienţilor de
multiplicare prevăzuţi în anexa 2.

În continuare, domnia sa a adus la cunoştinţa membrilor comisiei o
serie de observaţii conţinute în avizul Consiliului Legislativ. Astfel, s-a referit la
faptul că în nota de fundamentare, care însoţeşte proiectul de ordonanţă de urgenţă,
este motivată necesitatea elaborării proiectului, dar nu se precizează cerinţele
stringente care au determinat cazul excepţional care justifică această procedură de
legiferare, dar nu există precizări în ce constă urgenţa şi situaţia excepţională care
motivează această cale, în sensul principiilor statuate prin Decizia nr. 65/1995 şi
Decizia nr. 15/2000 ale Curţii Constituţionale. Domnia sa a mai atras atenţia că,
întrucât prin poiect se prevede majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, acest



lucru nu poate fi realizat decât prin rectificarea Legii bugetului de stat pe anul 2002
în funcţie de realizarea veniturilor bugetare.

O altă precizare s-a referit la punctul 4 litera c) din proiect,
considerându-se că personalul clerical care-şi desfăşoară activitatea în unităţile de
cult (altele decât unităţile de învăţământ clerical) şi care beneficiază de sprijin
financiar din partea statului, cât şi din alte venituri din parohie, nu poate fi asimiliat
cu personalul didactic din învăţământul finanţat din bugetul de stat.

În încheierea cuvântului său, dl deputat Nicolae Păun a subliniat faptul
că ordonanţa luată în dezbatere a fost aprobată de Senat şi înaintată Camerei
Deputaţilor spre dezbatere şi aprobare.

Dl deputat Pavel Cherescu şi-a arătat nemulţumirea asupra faptului că
proiectul de lege se ocupă numai de salarizarea clerului superior, în timp ce preoţii
parohiilor mici nu şi-au luat salariile pe multe luni în urmă, iar fondurile adunate de
către bisericile lor sunt atât de mici încât nu le permit să ducă o existenţă decentă.

Dl preşedinte Nicolae Păun a atras atenţia că nimeni dintre deputaţi nu
poate fi oprit să elaboreze o iniţiativă legislativă care să îşi extindă efectele şi
asupra celor enunţaţi de dl deputat Pavel Cherescu.

În final, dl preşedinte Nicolae Păun a propus acordarea unui aviz
favorabil, în care să fie cuprinsă recomandarea, făcută comisiei sesizate în fond, ca
la întocmirea raportului să ia în considerare avizul elaborat de Consiliul Legislativ.

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte a declarat închise lucrările

comisiei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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