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Ieri, 23 octombrie 2007, 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 2008. (PL.X.895/2007). 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 12 deputaţi din numărul 

total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Varga Attila, 

Ştefan Buciuta, Ghervazen Longher, Gheorghe Chiper, Mircea Teodor Iustian, 

Cătălin Lucian Matei, Vasile Emilian Cutean, Nati Meir, Petru Tărniceru şi Ioan 

Aurel Rus. 

Au fost absenţi: dl deputat Kovacs Attila - din Grupul parlamentar al 

UDMR, domnii deputaţi Gheorghe Albu şi Dumitru Becşenescu - din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat şi domnul deputat Anton Călin Constantin 

Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.  

La dezbateri au participat reprezentanţi din partea Secretariatului General 

al Guvernului, ai Ministerului Economiei şi Finanţelor şi ai Ministerului Culturii şi 

Cultelor, după cum urmează: dl Ilie Bolojan - Secretar de stat în cadrul 

Secretariatului General al Guvernului, dna Petrache Doina - director economic în 

cadrul Secretariatului General al Guvernului, Dascălu Doina Elena - Secretar de 

stat în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, dna Radu Ana - Director în 
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cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, dna Colcer Tanţi - consilier 

Ministerului Economiei şi Finanţelor dl Gigel Sorinel Ştirbu - Secretar de stat 

pentru culte din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. 

Parlamentarii prezenţi au făcut observaţii pe marginea bugetului alocat 

minorităţilor, urmând să facă amendamente până la termenul admis de 1 

noiembrie. În continuare, dezbaterile s-au concentrat pe mărirea bugetului 

destinat “Susţinerii cultelor” din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, deputaţii 

din Comisie susţinând, în majoritatea lor, suplimentarea acestuia cu o sumă 

finalizării construirii sau reparării mai multor lăcaşuri de cult - aparţinând cultelor 

recunoscute de stat, urmând ca în şedinţa următoare să prezinte şi 

amendamentele respective. 
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deputat  Nicolae Păun 

 
Întocmit: Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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