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Ieri, 27 octombrie 2005, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu următoarea ordine de 
zi: 

1. Elaborarea unui punct de vedere al Comisiei pe marginea 
Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2006.  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.130/2005 pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.203/1999 privind permisele de muncă. 

La dezbaterile de la punctul 1 al ordinii de zi au participat 
reprezentanţi din partea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, din 
partea Secretariatului General al Guvernului, ai Ministerului Finanţelor 
Publice şi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, după cum urmează: dl Mihai 
Alexandru Voicu - Ministru delegat pentru coordonarea activităţii 
Secretariatului General al Guvernului, dl Marko Attila - secretar de stat la 
Departamentul Relaţiilor Interetnice, dl Victor Giosan - secretar de stat în 
cadrul Secretariatului General al Guvernului, dna Doina Petrache - Director 
economic în cadrul Secretariatului General al Guvernului, Mihaela 
Mărgineanu - consilier la Ministerul Finanţelor Publice, dna Tanţi Colan - 
consilier Ministerul Finanţelor Publice, dna Ana Radu - Directorul Direcţiei 
Prognoză Bugetară şi coordonarea Politicilor Publice Sectoriale.din 
Ministerul Finanţelor Publice, dna Monica Hampu - consilier la Ministerul 
Finanţelor Publice şi dl Ştefan Ioniţă - Directorul Direcţiei pentru culte din 
cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. 
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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. 

La elaborarea unui punct de vedere al Comisiei pe marginea 
proiectului de lege, parlamentarii prezenţi s-au pronunţat - cu majoritate de 
voturi - pentru avizarea favorabilă a acestuia într-o formă amendată. 

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 
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. 
 Proiectul de Lege de la punctul 2 al ordinii de zi a primit aviz 
favorabil - în forma adoptată de Senat - cu unanimitate de voturi. 
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deputat  Nicolae Păun 
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