
Bucureşti, 02 noiembrie 2004
Nr. 629/2004

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT
Comisia pentru drepturile omului, culte Comisia pentru drepturile omului,
şi problemele minorităţilor naţionale culte şi minorităţi

Nr. 25/446/02 noiembrie 2004 Nr.317/02 noiembrie 2004

Domnului deputat Domnului senator
Ovidiu Tiberiu Muşetescu, Viorel Ştefan,

Preşedintele Comisiei pentru buget, Preşedintele Comisiei pentru buget,
finanţe şi bănci a Camerei Deputaţilor finanţe şi bănci a Senatului

Vă înaintăm, alăturat, avizul comun al comisiilor noastre la proiectul Legii
bugetului de stat pe anul 2005.

    PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

    Nicolae Păun György Frunda

Default
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Bucureşti, 02 noiembrie 2004
Nr. 629/2004

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
  CAMERA DEPUTAŢILOR SENAT
Comisia pentru drepturile omului, culte Comisia pentru drepturile omului,

şi problemele minorităţilor naţionale culte şi minorităţi

Nr. 25/446/02 noiembrie 2004 Nr. 317/02 noiembrie 2004

AVIZ
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2005

În conformitate cu prevederile art.9 din Regulamentul şedinţelor comune ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru drepturile omului, culte şi
minorităţi a Senatului au fost sesizate, spre dezbatere  şi avizare, de Birourile permanente
ale celor două Camere, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2005 (Nr.629/29
octombrie 2004).

Cele două comisii s-au întrunit în şedinţă comună la Camera Deputaţilor, în
ziua de 02 noiembrie 2004, orele 10,00.

În urma examinării şi dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe
anul 2005, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi acorde aviz
favorabil, cu următoarele amendamente:



I. Amendamente admise:

Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare

0. 1. 2. 3.
1. “Secretariatul General al Guvernului

Anexa nr.3/13/07a
Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului
General al Guvernului la capitolul 59.01 «Cultură, religie şi
acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret», titlul
«Transferuri», a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a
Guvernului

Cheltuieli - total                                               -mii lei-
2003                2004                     2005                  %
Realizări        Program iniţial     Propuneri       2005/2004
264.953.632    325.000.000       324.434.000       99,8

din care, pentru:
  a) Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii
de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor cap.III,respectiv
art.9-12 din Legea nr.43/2003 privind finanţarea activităţii
partidelor politice şi a campaniilor electorale prin acoperirea
parţială a cheltuielilor materiale pentru funcţionarea sediilor
organizaţiilor şi filialelor acestora, precum şi pentru lucrările
de întreţinere şi reparaţii ale acestora, cheltuieli de personal,
cheltuieli pentru presă, carte, publicaţii, cheltuieli pentru
organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane,
întruniri ale membrilor conform statutului şi alte asemenea
manifestări organizate în ţară şi în străinătate, cheltuieli pentru
investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării
activităţii organizaţiilor (…)

Se propune majorarea sumei  de la 224.434.000 mii
lei la 290.000.000 mii lei .
“Secretariatul General al Guvernului
Anexa nr.3/13/07a
Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul
Secretariatului General al Guvernului la capitolul
59.01 «Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret», titlul  «Transferuri», a căror
utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului

Cheltuieli - total                                        -mii lei-
2003              2004                  2005                %
Realizări      Program iniţial   Propuneri   2005/2004
264.953.632  325.000.000     390.000.000  120,00

din care, pentru:
  a) Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, altele decât cele care
primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza
dispoziţiilor cap.III,respectiv art.9-12 din Legea
nr.43/2003 privind finanţarea activităţii partidelor
politice şi a campaniilor electorale prin acoperirea
parţială a cheltuielilor materiale pentru funcţionarea
sediilor organizaţiilor şi filialelor acestora, precum
şi pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale
acestora, cheltuieli de personal, cheltuieli pentru
presă, carte, publicaţii, cheltuieli pentru organizarea
de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane,

    Se are în vedere rata
inflaţiei şi  nevoile de
finanţare ale programelor
şi proiectelor  cu rol
important în procesul de
integrare europeană a
României.
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0. 1. 2. 3.
                                                                               -mii lei-
2004                2004                          2005                  %
Realizări        Program iniţial        Propuneri       2005/2004
195.962.698     240.000.000          224.434.000       93,5”.

întruniri ale membrilor conform statutului şi alte
asemenea manifestări organizate în ţară şi în
străinătate, cheltuieli pentru investiţii în bunuri
mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii
organizaţiilor (…)”.
                                                                    -mii lei-
2004                2004                 2005                  %
Realizări       Program iniţial   Propuneri  2005/2004
195.962.698   240.000.000    290.000.000   120,833

Sursa de finanţare: fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului

Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.
Deputat Nicolae Păun - Grupul parlamentar al
Minorităţilor Naţionale.

2.

“Secretariatul General al Guvernului
Anexa nr.3/13/07a
Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul Secretariatului
General al Guvernului la capitolul 59.01 «Cultură, religie şi
acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret», titlul
«Transferuri», a căror utilizare se aprobă prin hotărâre a
Guvernului

Cheltuieli - total                                              -mii lei-
2003                      2004              2005                    %
Realizări             Program        Propuneri       2005/2004
264.953.632       325.000.000  324.434.000       99,8
din care pentru:
……………………………………………………

    Se propune  majorarea sumei alocate  de la 20
miliarde lei la 25 miliarde lei.

“Secretariatul General al Guvernului
Anexa nr.3/13/07a
Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul
Secretariatului General al Guvernului la capitolul
59.01 «Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret», titlul  «Transferuri», a căror
utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului

Cheltuieli - total                                        -mii lei-
2003              2004              2005                    %
Realizări        Program         Propuneri     2005/2004
264.953.632  325.000.000  329.434.000   101,36
din care pentru:
……………………………………………………

Aceeaşi motivare ca la
punctul  precedent.
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0. 1. 2. 3.
d) Finanţarea unor proiecte şi programe interetnice şi de
combatere a intoleranţei
                                                                   -mii lei-
2003              2004              2005                     %
Realizări        Program        Propuneri       2004/2003
3.169.882     15.000.000    20.000.000      133,3          ”.

d) Finanţarea unor proiecte şi programe interetnice
şi de combatere a intoleranţei
                                                                   -mii lei-
2003              2004              2005                     %
Realizări        Program        Propuneri      2004/2003
3.169.882  15.000.000    25.000.000        166,67 ”.

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Amendamentul  a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.

Deputat  Winkler Iuliu - Grupul parlamentar al
UDMR

3.

“Anexa 3/27/07 – Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5001
………………………………………………………
Titlu/Articol 38 – Transferuri
                                                                   -mii lei-
2003              2004              2005               %
Realizări        Program        Propuneri      2005/2004
1.055.153.334     1.322.559.645     1.530.263.000      115,70
……………………………………………………….
Titlu/Articol 40, alin.41  – Asociaţii şi fundaţii
                                                                   -mii lei-
2003              2004                    2005               %
Realizări    Program iniţial      Propuneri      2005/2004
                                 20.000.000                 21.600.000                132,38
………………………………………………………………

    Se propune majorarea sumei alocate cu 51
miliarde lei astfel:
“Anexa 3/27/07 – Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5001
…………………………………………………
Titlu/Articol 38 – Transferuri
                                                                   -mii lei-
2003              2004              2005               %
Realizări        Program        Propuneri      2005/2004
1.055.153.334     1.322.559.645     1.581.263.000      119,56
……………………………………………………
….
Titlu/Articol 40, alin.41  – Asociaţii şi fundaţii
                                                                   -mii lei-
2003              2004                    2005               %
Realizări    Program iniţial    Propuneri    2005/2004
                                 20.000.000               22.600.000         113,00

   Solicitarea privind
majorarea sumelor este
pentru susţinerea tuturor
cultelor, având în vedere
cheltuielile cu
construcţiile în
desfăşurare, întreţinerea
şi reparaţiile curente
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0. 1. 2. 3.
Titlu/Articol 40, alin.61  – Susţinerea cultelor
                                                                   -mii lei-
2003              2004                        2005               %
Realizări    Program iniţial        Propuneri      2005/2004
256.729.400     141.808.000                     187.720.000           132,38”.

………………………………………………………
Titlu/Articol 40, alin.61  – Susţinerea cultelor
                                                                   -mii lei-
2003              2004                  2005               %
Realizări    Program iniţial    Propuneri    2005/2004
256.729.400     141.808.000               237.720.000         167,63

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Deputat Cherescu Pavel - independent de Bihor
Deputat Bereczki Endre - Grupul parlamentar al
PSD

Amendamentul  a fost adoptat cu majoritate de
voturi.

4.

“Anexa 3/43/07 – Consiliul Naţional pentru Combaterea
Discriminării
Capitolul 5101
Titlu/Articol 14  Deplasări, detaşări, transferări

                                                                   -mii lei-
2003              2004                        2005               %
Realizări    Program iniţial        Propuneri      2005/2004
830.152              1.435.383                           1.310.018                  91,27”.

Se propune majorarea sumei cu 900 milioane lei.

“Anexa 3/43/07 – Consiliul Naţional pentru
Combaterea Discriminării
Capitolul 5101
Titlu/Articol 14  Deplasări, detaşări, transferări
                                                                     -mii lei-
2003              2004                     2005               %
Realizări    Program iniţial      Propuneri  2005/2004
830.152              1.435.383                        2.210.018             153,96
Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului

Deputat Eberhard-Wolfgang Wittstock - Grupul
Parlamentar al Minorităţilor Naţionale

Amendamentul  a fost adoptat cu majoritate de
voturi

Se limitează capacitatea
de soluţionare a petiţiilor
din  teritoriu şi
deplasările în străinătate,
în vederea participării la
diverse acţiuni legate de
obiectul de activitate al
instituţiei.
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Amendamente respinse:

Nr.
crt.

Text iniţial Text propus de comisie
(autorul amendamentului)

Motivare
1. argumente pentru susţinere
2. argumente pentru respingere

0. 1. 2. 3.
1.

“Secretariatul General al Guvernului
Anexa nr.3/13/07a
Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul
Secretariatului General al Guvernului la capitolul
59.01 «Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret», titlul  «Transferuri», a căror
utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului

Cheltuieli - total                                               -mii lei-
2003                2004                    2005                  %
Realizări        Program iniţial     Propuneri
2005/2004
264.953.632   325.000.000        324.434.000       99,8
din care, pentru:
  a) Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc
subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor
cap.III,respectiv art.9-12 din Legea nr.43/2003
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale prin acoperirea parţială a
cheltuielilor materiale pentru funcţionarea sediilor

Se propune majorarea sumei de la 224.434.000 mii
lei la 264.000.000 mii lei, cu modificarea
corespunzătoare a sumei propuse la:
Capitolul 5001, Articolul 40, alineatul 32
Capitolul 5700, Articolul 40, alineatul 32
Capitolul 5901, Articolul 40, alineatul 32

“Secretariatul General al Guvernului
Anexa nr.3/13/07a
Destinaţia sumelor prevăzute în bugetul
Secretariatului General al Guvernului la capitolul
59.01 «Cultură, religie şi acţiuni privind activitatea
sportivă şi de tineret», titlul  «Transferuri», a căror
utilizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului

Cheltuieli - total                                               -mii
lei-
2003                2004                    2005                  %
Realizări        Program iniţial     Propuneri
2005/2004
264.953.632   325.000.000        364.000.000      110
din care, pentru:
  a) Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc
subvenţii de la bugetul de stat în baza dispoziţiilor
cap.III,respectiv art.9-12 din Legea nr.43/2003
privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a
campaniilor electorale prin acoperirea parţială a

1. Alocaţiile bugetare din anul
2004 au fost foarte mici în raport
cu necesităţile financiare ale
organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale,
iar suma propusă pentru anul 2005
este insuficientă atât pentru
continuarea programelor, cât şi
pentru dezvoltarea unor activităţi
noi, inclusiv achiziţionării de
sedii.

2.  Amendamentul propus de
dl deputat Nicolae Păun a fost
admis pentru o sumă mai mare şi,
ca atare, prezentul amendament
nu mai are justificare.
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0. 1. 2. 3.
organizaţiilor şi filialelor acestora, precum şi pentru
lucrările de întreţinere şi reparaţii ale acestora,
cheltuieli de personal, cheltuieli pentru presă, carte,
publicaţii, cheltuieli pentru organizarea de acţiuni
culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale
membrilor conform statutului şi alte asemenea
manifestări organizate în ţară şi în străinătate,
cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile
necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor (…)
                                                                      -mii lei-
2004              2004                     2005                %
Realizări        Program iniţial   Propuneri     2005/2004
195.962.698  240.000.000       224.434.000       93,5”.

cheltuielilor materiale pentru funcţionarea sediilor
organizaţiilor şi filialelor acestora, precum şi pentru
lucrările de întreţinere şi reparaţii ale acestora,
cheltuieli de personal, cheltuieli pentru presă, carte,
publicaţii, cheltuieli pentru organizarea de acţiuni
culturale, ştiinţifice, simpozioane, întruniri ale
membrilor conform statutului şi alte asemenea
manifestări organizate în ţară şi în străinătate,
cheltuieli pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile
necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor (…)
                                                                      -mii lei-
2004              2004                     2005                %
Realizări        Program iniţial   Propuneri     2005/2004
195.962.698  240.000.000       264.000.000       110”.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului.

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi.

Deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang – Grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale.

2. “Ministerul Culturii şi Cultelor
Anexa nr.3/27/07
Capitolul 5701, Titlul 38 - Transferuri

                                                                     - mii lei -

2003           2004                     2005                  %
Realizări     Program iniţial     Propuneri     2005/2004

7.947.075   13.333.605           13.555.000     101,66 “.

    Se propune introducerea unui asterisc, la suma
globală prevăzută în buget la capitolul 5901, titlul 38
– “Transferuri”, cu următorul conţinut:
*) din care:
- 7 miliarde pentru Parohia Ortodoxă Română
  “Sf. Ioan Botezătorul” -  Bistriţa;
- 7 miliarde pentru Parohia Ortodoxă Română
     “Sf. Ioan Botezătorul” – Năsăud;
- 7 miliarde pentru Parohia Ortodoxă Română
   “Sfânta Treime” – Bistriţa;

1. Solicită majorarea sumelor
pentru susţinerea tuturor cultelor,
având în vedere cheltuielile cu
construirea lăcaşurilor de cult,
finalizarea construcţiilor aflate în
desfăşurare, întreţinere şi reparaţii
curente.
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0. 1. 2. 3.
- 10 miliarde pentru Parohia Ortodoxă Română
“Sfântul Apostol Andrei” – Beclean;
- 10 miliarde pentru Biserica-Spital Năsăud;
- 10 miliarde pentru Parohia Ortodoxă Română
   Feldru, judeţul Bistriţa-Năsăud;
- 15 miliarde pentru Biserica Greco-Catolică
Bistriţa;
- 5 miliarde pentru Biserica Greco-Catolică
Năsăud;
- 10 miliarde pentru Biserica Greco-Catolică
Beclean;
- 10 miliarde pentru Biserica Greco-Catolică
Săsarm;
- 10 miliarde pentru Biserica Greco-Catolică
Ţentea;
- 10 miliarde pentru Biserica Creştină după
   Evenghelie – Bistriţa.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului.

Amendamnetul a fost respins cu unanimitate de
voturi.
Senator Ioan Aurel Rus –PRM.

2. Întrucât a fost admis
amendamentul dlor deputaţi
Bereczki Endre şi Cherescu Pavel
vizând suplimentarea bugetului
total al Ministerului Culturii şi
Cultelor, destinat susţinerii
cultelor religioase, în vederea
construirii, reparării şi finalizării
lucrărilor la lăcaşurile de cult.

3. “Ministerul Culturii şi Cultelor
Anexa nr.3/27/07
Capitolul 5901 –  Cultură, religie şi acţiuni privind
                             activitatea sportivă şi de tineret
Subcapitolul 50 – Alte instituţii şi acţiuni privind
                             cultura, religia şi activitatea
                             sportivă şi de tineret

    Se propune completarea cu suma de 5 miliarde lei
pentru continuarea lucrărilor la Catedrala Ortodoxă
Oneşti, judeţul Bacău.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului, prin Ministerul Culturii şi Cultelor.

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi.

1. Lucrările sunt în imposibilitate
de a fi continuate numai cu
fondurile comunităţii locale.

2. Întrucât a fost admis
amendamentul dlor deputaţi
Bereczki Endre şi Cherescu Pavel
vizând suplimentarea bugetului
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0. 1. 2. 3.
                                                                       - mii lei -

2003             2004                    2005                   %
Realizări       Program iniţial   Propuneri       2005/2004

308.55.706    40.891.280         297.926.000   728,58”.

Deputat Bereczki Endre – PSD
Senator Voinea Melu - PSD

total al Ministerului Culturii şi
Cultelor, destinat susţinerii
cultelor religioase, în vederea
construirii, reparării şi finalizării
lucrărilor la lăcaşurile de cult.

4. “Ministerul Culturii şi Cultelor
Anexa nr.3/27/07
Capitolul 5901 –  Cultură, religie şi acţiuni privind
                             activitatea sportivă şi de tineret
Subcapitolul 50 – Alte instituţii şi acţiuni privind
                             cultura, religia şi activitatea
                             sportivă şi de tineret
                                                                     - mii lei -

2003             2004                    2005              %
Realizări       Program iniţial   Propuneri      2005/2004

308.55.706    40.891.280         297.926.000   728,58”.

    Se propune:
- majorarea cu 10 miliarde a sumei alocate pentru
lucrările exterioare la Catedrala Ortodoxă Arad;
- alocarea sumei de 1 miliard pentru finalizarea
construcţiei acoperişului Bisericii Ortodoxe Curtici;
- alocarea sumei de 25 de miliarde pentru ridicarea
Monumentului Marii Uniri din Arad.
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al Guvernului
alocat Ministerului Culturii şi Cultelor.

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi.

Deputat Nicu Cojocaru – independent
Deputat Pavel Cherescu - independent

1. Dacă prin bugetul de stat pe
anul 2004 s-ar fi alocat banii
necesari, costurile ar fi fost mai
reduse şi lucrările ar fi putut fi
finalizate la timp.

2. Întrucât a fost admis
amendamentul dlor deputaţi
Bereczki Endre şi Cherescu Pavel
vizând suplimentarea bugetului
total al Ministerului Culturii şi
Cultelor, destinat susţinerii
cultelor religioase, în vederea
construirii, reparării şi finalizării
lucrărilor la lăcaşurile de cult.

5. “Ministerul Culturii şi Cultelor
Anexa nr.3/27/07
Capitolul 5901 –  Cultură, religie şi acţiuni privind
                             activitatea sportivă şi de tineret
Subcapitolul 50 – Alte instituţii şi acţiuni privind
                             cultura, religia şi activitatea
                             sportivă şi de tineret

Se propune:
- majorarea cu 10 miliarde lei a sumei alocate pentru
lucrări la construcţia Catedralei Episcopale Buzău;
- alocarea sumei de 5 miliarde pentru finalizarea
construcţiei Catedralei “Sfântul Sava” – Buzău.

Sursa de finanţare: Fondul de rezervă al Guvernului
alocat Ministerului Culturii şi Cultelor.

1. Dacă prin bugetul de stat pe
anul 2004 s-ar fi alocat banii
necesari, costurile ar fi fost mai
reduse şi lucrările ar fi putut fi
finalizate la timp.
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0. 1. 2. 3.
                                                                       - mii lei -

2003             2004                    2005              %
Realizări       Program iniţial   Propuneri       2005/2004

308.55.706    40.891.280         297.926.000   728,58”.

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi.

Deputat Mircea Costache – PRM.

2. Întrucât a fost admis
amendamentul dlor deputaţi
Bereczki Endre şi Cherescu Pavel
vizând suplimentarea bugetului
total al Ministerului Culturii şi
Cultelor, destinat susţinerii
cultelor religioase, în vederea
construirii, reparării şi finalizării
lucrărilor la lăcaşurile de cult.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Nicolae Păun György Frunda

Întocmit:
Consilier   Onesia Babeş

Consilier       Steluţa Gheorghe
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