
Comisia pentru drepturile omului, culte úL Comisia pentru drepturile omului a
problemele PLQRULW� LORUQD LRQDOH Senatului
din Camera 'HSXWD LORU

Data: 31 martie 1997
Nr. _____________

AVIZ
aupra proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul 1997

3UHúHGLQ LL celor dou� Camere ale Parlamentului României au

sesizat cu adresele nr. 64 din 18 martie 1997 Comisia pentru drepturile omului,

culte úL problemele PLQRULW� LORU QD ionale  úL FX adresa nr. L.249 din 18 martie

1997 Comisia pentru drepturile omului a Senatului cu proiectul de Lege privind

bugetul de stat pe anul 1997 spre dezbatere, în vederea DYL]�ULL� úL D acelor

capitole din proiectul de buget care LQWU� VXE LQFLGHQ D obiectului de activitate.

Punctele de vedere la care ajung comisiile úL eventualele amendamente

XUPHD]� V� fie transmise Comisiilor pentru buget, ILQDQ H úL E�QFL DOH celor

dou� Camere sesizate în vederea H[DPLQ�ULL în fond a proiectului de lege

PHQ LRQDW�

În urma dezbaterii proiectului de lege, în úHGLQ H comune

GHVI�úXUDWH în zilele de 26 úL 27 martie 1997, Comisia pentru drepturile omului,

culte úL problemele PLQRULW� LORU QD LRQDOH a Camerei 'HSXWD LORU úL Comisia

pentru drepturile omului a Senatului DYL]HD]� proiectul de lege propunând vQV�

úL unele amendamente pe care le UHG�P în continuare.
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I. Amendamente acceptate

Nr.
crt
.

Articolul
(textul LQL LDO�

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
1. Art.17 (1): Cheltuielile

pentru V�Q�WDWH, ILQDQ DWH

de la bugetul de stat, sunt
în VXP� de 3.987,7
miliarde lei, din care:
2.458,0 miliarde lei
UHSUH]LQW� cheltuieli de
personal, 852,1 miliarde lei
cheltuieli materiale úL

servicii, 34,3 miliarde lei
transferuri, 233,8 miliarde
lei cheltuieli de capital úL
409,5 miliarde lei pentru
UDPEXUV�UL de credite
externe úL SO� L de dobânzi
úL comisioane aferente
acestora.

Suplimentarea cheltuielilor
pentru V�Q�WDWH FX �����

miliarde lei din care: 700
miliarde lei la capitolul
cheltuieli materiale úL

servicii úL ��� miliarde lei
la cheltuieli de capital.
Autor:
Comisia
Sursa:
Prin redistribuire de la
celelalte ministere,
SURSRU LRQDO FX ponderea
acestora în totalul
bugetului de stat.

În conformitate cu
prevederile art.25 din
'HFODUD LD XQLYHUVDO� a
drepturilor omului , care
VWLSXOHD]�: "Orice om are
dreptul la un nivel de trai
care V��L asigure V�Q�WDWHD

úL EXQ�VWDUHD lui úL familiei
sale, cuprinzând hrana,
vPEU�F�PLQWHD, ORFXLQ D,
îngrijirea PHGLFDO� precum
úL serviciile sociale
necesare", precum úL în
conformitate cu art.33 din
&RQVWLWX LD României,
care prevede F� dreptul la
ocrotirea V�Q�W� LL este
garantat, iar statul este
obligat V� ia P�VXUL pentru
asigurarea igienei úL a
V�Q�W� LL publice.

2. Art.18-(1) Cheltuielile
pentru FXOWXU�� religie úL

DF LXQL privind activitatea
VSRUWLY� úL GH tineret,
ILQDQ DWH GH OD bugetul de
stat, sunt în VXP� GH �����

miliarde lei, din care:
pentru DF LXQLOH GH FXOWXU�

556,7 miliarde lei,
sprijinirea cultelor
religioase 83,5 miliarde
lei, activitatea VSRUWLY� úL

de tineret 172,7 miliarde
lei, precum úL pentru
cheltuieli de DGPLQLVWUD LH

Suplimentarea sumei
alocate pentru sprijinirea
cultelor religioase cu suma
de 114.645.513.000 lei.
Autori:
- dl.deputat Ioan Roman,
grupul parlamentar
31�&'�&LYLF�(FRORJLVW

- dl.deputat Ioan Pintea,
grupul parlamentar PDSR
- dl.deputat Viorel
Hrebenciuc, grupul
parlamentar PDSR
Sursa:
Din suma de 1400 miliarde

Necesitatea de a sprijini
consistent DF LXQLOH GH

conservare úL restaurare a
patrimoniului religios,
precum úL constituirea de
noi O�FDúXUL GH FXOW

începute de mai PXO L ani,
iar  altele aflate în ID]� GH

(circa  97 miliarde lei);
acordarea de FRQWULEX LL OD

salarii pentru 41.000
posturi din XQLW� LOH GH

cult, ceea ce presupune
cheltuieli cu salarile de 76
miliarde lei, FUHúWHUHD
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úi servicii publice
descentralizate 34,1
miliarde lei.

lei SUHY�]XW� OD DUW���

alin.2, care nu dispune la
ora DFWXDO� GH ED]� OHJDO�

în vederea înscrierii în
buget.

cheltuielilor pentru
DVLJXU�UL sociale (circa 17
miliarde lei), FRQWULEX LL OD

constituirea fondului
pentru plata ajutorului de
úRPDM ���� miliarde lei;
FUHúWHUHD FX �� posturi a
minimului VDODULD LORU

Secretariatului de Stat
pentru Culte (de la 45 în
buget la 55).
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II. Amendamente respinse
Nr.
crt
.

Articolul
(textul LQL LDO�

Amendamentul propus úL

autorul acestuia
Motivare

0. 1. 2. 3.
1. Art.18, alin.12, litera a) úL

lit.c)
a) suma de 6240,0
milioane lei , SXV� OD

GLVSR]L LD Departamentului
pentru 3URWHF LD

0LQRULW� LORU 1D LRQDOH�

pentru sprijinirea DFWLYLW� LL

RUJDQL]D LLORU nepolitice ale
FHW� HQLORU DSDU LQkQG

PLQRULW� LORU QD LRQDOH� prin
acoperirea SDU LDO� D

cheltuielilor ocazionate de
IXQF LRQDUHD úL dotarea
PLQLP� D sediilor,
activitatea de SUHV�� FDUWH�

SXEOLFD LL� DF LXQL culturale,
úWLLQ LILFH� simpozioane úL
alte asemenea PDQLIHVW�UL

organizate în  DU�� precum
úL pentru unele DF LXQL în
VWU�LQ�WDWH�

c) Suma de 3475,0
milioane lei, SXV� OD

GLVSR]L LD Consiliului
pentru Problemele
Românilor de Pretutindeni,
pentru sprijinirea DFWLYLW� LL

românilor din afara
JUDQL HORU�

Înlocuirea sumei SUHY�]XWH

la litera a) (6240,0
milioane lei), cu suma de
4855,5 milioane lei;
înlocuirea sumei de la litera
c) (3475,0 milioane lei) cu
suma de 4857,5 milioane
lei.
Autor:
- dl. deputat Petre �XUOHD�
grupul parlamentar PUNR.

Argumente pentru VXV LQHUHD
amendamentului:
Prin egalizarea celor GRX�

sume se vQO�WXU�

GLVFUHSDQ D dintre suma
DFRUGDW� Departamentului
pentru 3URWHF LD

0LQRULW� LORU 1D LRQDOH úL

cea SXV� OD GLVSR]L LD

Consiliului pentru
Problemele Românilor de
Pretutindeni.
Argumente pentru
respingerea  amendamentului:
Adoptarea
amendamentului ar
determina o reducere a
sumelor alocate sprijinirii
DFWLYLW� LL RUJDQL]D LLORU

nepolitice ale FHW� HQLORU

DSDU LQkQG PLQRULW� LORU

QD LRQDOH� úL DúD destul de
reduse.
În plus, în cadrul
dezbaterilor din comisie s-
a insistat asupra faptului F�

DFWLYLW� LOH românilor din
afara JUDQL HORU  �ULL sunt
sprijinite úL prin alte F�L
SUHY�]XWH OD alte articole
din proiectul de buget.

2. Art.18, alin.12, lit.e)
e) Suma de 1720,0
milioane lei , SXV� OD

GLVSR]L LD Departamentului
,QIRUPD LLORU Publice, prin
realizarea, în cazuri
justificate, de DF LXQL FX

caracter úWLLQ LILF úL VRFLDO�

cultural, prin LQVWLWX LL�

DVRFLD LL sau alte persoane

Completarea textului de la
litera e) cu o WH]� QRX�

având XUP�WRDUHD

redactare: "Din DFHHDúL
VXP� SRW fi sprijinite
RUJDQL]D LLOH nepolitice úL
SXEOLFD LLOH URPkQHúWL FDUH

vQWkPSLQ� JUHXW� L

materiale deosebite
GDWRULW� QXP�UXOXL mic al

Prezentând argumente în
VXV LQHUHD amendamentului
V�X� autorul acestuia a
insistat asupra faptului F�
sunt zone ale  �ULL unde
românii, fiind minoritari,
sunt VXSXúL unei DF LXQL

puternice úL constante de
asimilare HWQLF��

2UJDQL]D LLOH culturale ale
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juridice, pe ED]� GH VHOHF LH

a ofertelor, cu respectarea
criteriilor de
competitivitate.

românilor din zonele  �ULL
unde aceste RUJDQL]D LL úL

SXEOLFD LL H[LVW���

Autor:
- dl.deputat Petre �XUOHD �

grupul parlamentar PUNR

acestor români, nefiind
sprijinite de Guvern, nu
pot V��úL GHVI�úRDUH

activitatea în domeniul
culturii úL limbii moderne.
În cadrul dezbaterilor din
comisii s-a insistat asupra
LQDFFHSWDELOLW� LL ideii de
tratare a românilor în unele
MXGH H FD minoritate
QD LRQDO� în propria lor  DU�
úL GH D rezolva problemele
culturale pe care ei le au
din DFHDVW� SHUVSHFWLY��

3. Art.18, alin.14
1XP�UXO GH posturi din
XQLW� LOH GH FXOW FX venituri
mici sau I�U� venituri,
pentru care se DFRUG� R

FRQWULEX LH de  la bugetul
de stat la nivelul a GRX�

salarii de ED]� minime
brute pe  DU�� VH poate
majora cu acordul
Secretariatului pentru
Culte la maximum 8000 de
posturi, cu încadrarea în
creditele bugetare
aprobate.

Completarea textului
acestui alineat cu o WH]�
QRX�� �1XP�UXO GH posturi
SO�WLWH GH OD bugetul de stat
pentru fiecare cult religios
recunoscut se VWDELOHúWH în
raport cu QXP�UXO

DGHUHQ LORU ILHF�UXL FXOW OD

nivelul întregii  �UL��
Autor:
- dl.deputat Petre �XUOHD�
grupul parlamentar PUNR

În VXV LQHUHD

amendamentului V�X�

autorul a evocat faptul F�
prin introducerea unui
criteriu obiectiv pentru
acordarea FRQWULEX LLORU OD

salariu pentru posturile din
XQLW� LOH GH FXOW VH

JDUDQWHD]� respectarea
art.16 (1) din &RQVWLWX LH�

"&HW� HQLL VXQ egali în ID D
legii".
În UHSOLF�� V�D insistat
asupra ideii F� formularea
din proiect este FRUHFW�
întrucât FRQWULEX LD GH OD

buget YL]HD]� ajutorarea
XQLW� LORU GH FXOW FX

venituri mici sau I�U�

venituri, ceea ce este un
criteriu legitim în aceste
cazuri.

4. Art.18, alin.13
"Modul de repartizare úL GH
utilizare a sumelor
destinate DF LRQDULORU

SUHY�]XWH OD alineatul
precedent se DSURE� prin
KRW�UkUH D Guvernului,
LQL LDW� GH Secretariatul

În partea ILQDO� a
alineatului se propune
DG�XJDUHD XUP�WRDUHL

sintagme: "cu respectarea
normelor legale".

Amendamentul n-a fost
adoptat considerându-se F�

este în natura vQVXúL D

proiectului de legiferare V�
adopte UHJOHPHQW�UL FDUH

V� fie respectate.
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General al Guvernului, la
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propunerea
Departamentului pentru
3URWHF LD 0LQRULW� LORU

1D LRQDOH� Consiliul pentru
Problemele Românilor de
Pretutindeni,
Departamentului
,QIRUPD LLORU Publice,
Forumului 2UJDQL]D LLORU

Cultural-ùWLLQ LILFH úL

Sociale 5RPkQHúWL úL D

altor LQVWLWX LL interesate,
GXS� caz".

35(ù(',17(� 35(ù(',17(�

0DU ian Dan Rodica 6W�QRLX

SECRETAR, SECRETAR,

Ovidiu ùLQFDL


