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Ieri, 25 octombrie 2006, orele 11,00, 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 
Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007.  

La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 14 
deputaţi din numărul total de 15 - respectiv domnii deputaţi Păun Nicolae, 
Sasu Ion, Varga Attila, Chiper Gheorghe, Cutean Vasile Emilian, Iustian 
Mircea Teodor, Longher Ghervazen, Matei Cătălin Lucian, Monica-Mihaela 
Ştirbu, Meir Nati, Rus Ioan Aurel,  Buciuta Ştefan. Domnul deputat Popescu-
Tăriceanu Călin Constantin Anton - din Grupul parlamentar al PNL - a fost 
înlocuit cu mandat de dl Horia Uioreanu, iar dl deputat Gheorghe Albu - din 
Grupul parlamentar al PD a fost absent. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

La dezbateri au participat reprezentanţi din partea Departamentului 
pentru Relaţii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, ai 
Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Culturii şi Cultelor, după 
cum urmează: dl Attila Cseke - Secretar de stat în cadrul Secretariatului 
General al Guvernului, dl Zeno-Karl Pinter - Subsecretar de stat la 
Departamentul Relaţiilor Interetnice, dna Iulia Tudorache - consilier în cadrul 
Secretariatului General al Guvernului, Maria Mişu - Director general adjunct 
la Ministerul Finanţelor Publice, dna Daniela Dumitru - consilier şi Director de 
programe în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, dl Adrian Nicolae Lemeni 
- Secretar de stat pentru culte din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor şi dra 
Nicoleta Spârchez - expert asistent în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. 
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Preşedintele comisiei, dl deputat Nicolae Păun, a propus modalitatea de 
desfăşurare a şedinţei: întâi dezbateri pe amendamente şi apoi dezbateri pe 
fond, propunere votată în unanimitate. 

Dl deputat Varujan Pambuccian, liderul Grupul Parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale, a propus următorul amendament constând din 
suplimentarea sumelor alocate bugetului Secretariatului General al Guvernului 
cu suma de 12.733 mii lei, la anexa nr.3/13/02, capitolul 67.01 „Cultură, 
recreere şi religie”, titlul  „Alte cheltuieli”, astfel: 
- la titlu 59 articol 04 şi 05 „Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul 
de stat”  de la 36.380 mii lei   la 49.658,7 mii lei,  respectiv o creştere de 
36,5%, cu modificarea corespunzătoare şi a Anexei nr.3/13/02a 
„DESTINAŢIA SUMELOR prevăzute în bugetul Secretariatului General al 
Guvernului la capitolul 67.01 „Cultura, recreere şi religie”, titlul „Alte 
cheltuieli” a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anii 2005-
2007”, litera a).  Sumele vor proveni din  Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziţia Guvernului  şi de la bugetul Ministerului Finanţelor Publice.     

La motivaţia pentru amendament s-a arătat că odată cu intrarea României 
în Uniunea Europeană la 1 ian. 2007, minorităţile naţionale vor avea un rol major în 
promovarea valorilor şi tradiţiilor culturale, atât în plan intern, cât şi extern, în relaţiile cu 
statul-mamă din care provin. Creşterea propusă este insuficientă pentru îndeplinirea 
obiectivelor fixate pentru anul 2007, mai ales că unele minorităţi nu au sedii proprii şi nu 
poate fi rezolvată nici problema dezvoltării filialelor, din lipsa spaţiilor.   

Acest amendament a fost adoptat cu 11 voturi pentru şi 5 împotrivă.  
În continuare, deputaţii Lakatos Petru, Erdei Istvan, Marton Arpad, Varga Attila 

din Grupul UDMR au propus un amendment prin care se cere o majorare cu 
1.500 mii lei  a  sumei alocate la Anexa nr.3/13/02a „DESTINAŢIA 
SUMELOR prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului la 
capitolul 67.01 „Cultura, recreere şi religie”, titlul „Alte cheltuieli” a căror 
utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului pe anii 2005-2007”, litera b), 
respectiv  de la  2500 mii lei la 4.000 mii lei.  Astfel, litera b) se referă la 
“Finanţarea unor programe şi proiecte interetnice şi de combatere a 
intoleranţei” suma provenind din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia 
Guvernului.   

Autorii amendamentului au avut ca motivaţie faptul că în anul 2006 alocaţia 
bugetară iniţială destinată finanţării unor programe şi proiecte interetnice şi de combatere a 
intoleranţei a fost de 2.500 mii lei, aceasta fiind majorată prin rectificare bugetară cu 1.000 mii 
lei datorită numărului mare de  programe şi proiecte propuse spre finanţare. Propunerea de 
alocaţie bugetară de numai 2.500 mii lei nu permite derularea unor proiecte şi programe 
importante în cursul anului 2007, motiv pentru care este necesară majorarea sumei. Şi acest 
amendament a fost acceptat cu 11 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 
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Pornind de la motivaţia că “majorarea bugetului Ministrului Culturii şi 
Cultelor este imperios necesară pentru acordarea acestor sume în vederea 
reabilitării unor biserici, continuarea şi finalizarea unor catedrale”, mai mulţi 
deputaţi au propus creşterea sumei prevăzută în bugetul Ministerului Culturii 
şi Cultelor pentru “Susţinerea cultelor”, suma globală totalizând 5.860 mii lei.   

Astfel, dl deputat PNL Mihai Sandu Capră  a propus un amendament 
prin care a  solicitat suma de 800 mii lei, ce va fi acordată astfel: 
- 500 mii lei pentru reabilitarea Catedralei “Naşterea Domnului” - Municipiul 
Suceava; 
- 100 mii lei pentru reabilitarea Bisericii “Acoperământul Maicii Domnului”- 
Municipiul Suceava; 
- 100 mii lei pentru reabilitarea Bisericii “Mirăuţi”- Municipiul Suceava; 
- 100 mii lei pentru pentru reabilitarea Bisericii “Sfântul Gheorghe”- str.Jean 
Bart - Municipiul Suceava. 

Dl deputat PNL Dumitru Pardău a propus un amendament pentru 
majorarea bugetului cu suma de 210 mii lei, din care: 
- 30 mii lei pentru reabilitarea Catedralei “Sfânta Treime” - Vatra Dornei, 
jud.Suceava; 
- 30 mii lei pentru reabilitarea Bisericii “Naşterea Maicii Domnului”, Vatra 
Dornei, jud.Suceava; 
- 30 mii lei pentru reabilitarea Bisericii “Învierea Domnului”, Vatra Dornei, 
jud.Suceava; 
- 30 mii lei pentru reabilitarea Bisericii “Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana”, Vatra 
Dornei, jud.Suceava; 
- 30 mii lei pentru reabilitarea Bisericii “Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Vatra 
Dornei, jud.Suceava; 
- 30 mii lei pentru reabilitarea Bisericii “Pogorârea Sfântului Duh”, Vatra 
Dornei, jud.Suceava; 
- 30 mii lei pentru reabilitarea Bisericii “Sf. Ilie”, Vatra Dornei, jud.Suceava. 

Un alt amendament de mărire a bugetului cu 1200 mii lei, a fost depus 
de dl deputat PSD Gheorghe Chiper, după cum urmează:  
- 1000 mii lei pentru finalizarea lucrărilor la Catedrala Episcopală Ortodoxă 
Arad; 
- 200 mii lei pentru finalizarea lucrărilor la Biserica Ortodoxă Parohia nr.2, 
oraş Sebiş, jud.Arad 
 

La cap.5001, titlul 59, art.12, dl deputat Nicolae Păun de la Grupul Parlamentar 
al Minorităţilor Naţionale, a  propus un amendament pentru mărirea bugetului cu 600 mii 
lei, în scopul finalizării construcţiei primei biserici a romilor creştini, cu 
Hramul „Sf.Nectarie Taumaturgul” şi a „Tuturor Sfinţilor”, situată în 
Bucureşti, sector 5; 
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Un alt amendament prin care se solicită suma de 500 mii lei pentru  
Parohia Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Rădăuţi, str.Stefan cel Mare, f.n., 
jud. Suceava a fost propus de dl deputat PD Olărean Aurel. 

Dl deputat PSD Matei Cătălin  a formulat un amendament prin care se 
solicită suma de 50 mii lei pentru Mânăstirea Călui, judeţul Olt. 

Un amendament de suplimentare a bugetului  cu 500 mii lei pentru  
Biserica Ortodoxă Ucraineană “Adormirea Maicii Domnului”, str.Grădiniţei, 
nr.5A, din Caransebeş, jud.Caraş-Severin a fost făcut de dl deputat Stefan 
Buciuta de la Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale.  

S-a  mai propus un amendament de către dl deputat pr. Ioan Aurel Rus 
de la grupul PRM pentru majorarea bugetului cu suma de 300 mii lei, astfel: 
- 10 mii lei pentru Biserica Naşterea Sf. Ioan Botezătorul, Năsăud, jud.Bistriţa 
Năsăud; 
- 10 mii lei pentru Sediul Protopopiat Năsăud, Capela Toţi Sfinţii, jud.Bistriţa 
Năsăud; 
- 10 mii lei pentru Biserica Ortodoxă Mogoşeni, jud.Bistriţa Năsăud; 
- 25 mii lei pentru Biserica Ortodoxă Apatiu, jud.Bistriţa Năsăud; 
- 10 mii lei pentru Biserica Ortodoxă Sf. Ilie, Bistriţa, jud.Bistriţa Năsăud; 
- 10 mii lei pentru Biserica Ortodoxă Sfânta Treime, Bistriţa, jud.Bistriţa 
Năsăud; 
- 10 mii lei pentru Biserica Ortodoxă Sf. Mucenic Gheorghe, Bistriţa, 
jud.Bistriţa Năsăud; 
- 20 mii lei pentru Biserica Spital, Năsăud, jud.Bistriţa Năsăud; 
- 15 mii lei pentru Catedrala ortodoxă Beclean, jud.Bistriţa Năsăud; 
- 15 mii lei pentru Biserica Greco-Catolică Beclean, jud.Bistriţa Năsăud; 
- 15 mii lei pentru Biserica Greco-Catolică Năsăud, jud.Bistriţa Năsăud; 
- 10 mii lei pentru Biserica Greco-Catolică Săsarm, jud.Bistriţa Năsăud; 
- 10 mii lei pentru Biserica Ortodoxă Braniştea, jud.Bistriţa Năsăud; 
- 15 mii lei pentru Mănăstirea Ortodoxă Cormaia, jud.Bistriţa Năsăud; 
- 15 mii lei pentru Mănăstirea Ortodoxă Salva 
- 15 mii lei pentru Mănăstirea Ortodoxă Strâmba 
- 15 mii lei pentru Mănăstirea Ortodoxă Piatra Fântânele 
- 15 mii lei pentru Mănăstirea Ortodoxă Nuşeni: 15.000 RON 
- 15 mii lei pentru Mănăstirea Ortodoxă Rebra-Parva 
- 15 mii lei pentru Mănăstirea Ortodoxă Dobric 
- 15 mii lei pentru Mănăstirea Ortodoxă Bichigiu 
- 10 mii lei pentru Biserica Ortodoxă din Salatiu, comuna Mintiu Gherlii, 
judeţul Cluj 

O altă solicitare de mărire a bugetului cu 700 mii lei este cuprinsă în 
amendamentul  formulat de dl deputat PNL Romică Andreica, din care:  
- 300 mii lei pentru reabilitarea Catedralei “Învierea Maicii Domnului” - oraş 
Fălticeni, jud.Suceava; 
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- 100 mii lei pentru reabilitarea Bisericii “Sfântul Nicolae” - oraş Fălticeni, 
jud.Suceava; 
- 100 mii lei pentru pentru reabilitarea Bisericii “Sfântul Andrei” - oraş 
Fălticeni, jud.Suceava; 
- 100 mii lei pentru pentru reabilitarea Mănăstirii“Arbore” - localitatea Arbore, 
jud.Suceava. 

Aceste amendamente au fost acceptate cu 10 voturi pentru şi 6 voturi 
împotrivă. 

Preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, dl deputat Nicolae Păun, a precizat că având în vedere 
că în anii precedenţi s-au votat sume globale, nefiind prinse în anexă 
propunerile formulate de fiecare deputat individual, se va face o anexă separată 
în care vor fi evidenţiate toate amendamentele aşa cum au fost formulate de 
fiecare deputat în parte. 

În finalul dezbaterilor, proiectul legii bugetului pe anul 2007, cu 
amendamentele adoptate de către Comisiile reunite, a primit aviz favorabil cu 
majoritate de voturi: 10 voturi pentru şi 6 împotrivă. 

 

PREŞEDINTE 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier Marcela Monica Stoica 
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