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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 23 octombrie 2002

  Azi, 23 octombrie 2002, a avut loc dezbaterea proiectului de Lege
privind bugetul de stat pe anul 2003 în şedinţa comună a următoarelor
Comisii: Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor
naţionale din Camera Deputaţilor, Comisia pentru drepturile omului şi
minorităţi şi Comisia pentru cultură şi culte din Senat.

La dezbateri, au participat din partea Guvernului următorii : dl
secretar de stat Dan Jurcan - din partea Ministerului Informaţiilor Publice, dl
subsecretar de stat Marko Attila de la Departamentul pentru Relaţii
interetnice - din cadrul aceluiaşi minister, dl secretar de stat Tănase
Laurenţiu şi dl secretar de stat Dumitru Pâslaru - de la Ministerul Culturii şi
Cultelor, dl Ionel Fleşariu secretar de stat - din partea Ministerului
Administraţiei publice, precum şi reprezentanţii Ministerului Finanţelor
Publice � dl Jiru Enache, în calitate de secretar de stat şi dl Mihail
Alexandrescu, în calitate de şef de serviciu. La lucrări a luat parte şi
preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării � dl
Cristian Jura, precum şi dl Ioan Opriş � directorul Oficiului Naţional pentru
Protecţia Clădirilor de Patrimoniu din cadrul Ministerului Culturii şi
Cultelor.

La lucrări au participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Filip Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu
Muşetescu, din Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al
Guvernului.
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În cadrul lucrărilor, membrii Comisiilor au prezentat şi susţinut mai
multe amendamente la textul iniţial al proiectului de lege, o parte a acestora
fiind respinse. Fondurile suplimentare necesare pentru implementarea
acestor amendamente au ca sursă de acoperire fondul de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului şi însumează 170 de miliarde de lei.

De asemenea, dl deputat Endre Bereczki a prezentat două amenda-
mente, ambele referitoare la bugetele locale. Primul a vizat modificarea şi
completarea art. 23 alin.(2) astfel: �Din impozitul pe venit încasat la bugetul
de stat începând cu 1 ianuarie 2003 la nivelul fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale se alocă lunar, pe termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în
care s-a încasat acest impozit, o cotă de 38% la bugetele locale ale
comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe teritoriul cărora îşi desfăşoară
activitatea plătitorii de  impozite, 10% la bugetul propriu al judeţului şi 15%
la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţului�. Cel de-al doilea a vizat modificarea şi
completarea art. 43 astfel: �Art.43 - Potrivit legii, drepturile asistentului
personal al persoanei cu handicap, care acordă îngrijire permanentă copilului
sau adultului cu handicap grav, se suportă 50% din bugetul de stat şi 50%
din bugetele locale, iar indemnizaţia pentru însoţitor de care beneficiază
pensionarii încadraţi în gradul I de invaliditate se suportă din bugetul
asigurărilor sociale de stat”. Ambele amendamente au fost adoptate cu
majoritate de voturi.

În susţinerea amendamentului, dl deputat Endre Bereczki a arătat că,
în conformitate, cu prevederile OG nr.70/2002, din bugetele locale se
finanţează cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, reparaţiile, dotările
independente la unităţile de asistenţă medico-socială care au fost trecute în
administrarea consiliilor locale şi a indicat ca sursă de finanţare
redistribuirea sumelor alocate la bugetele locale.

Din partea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, dl deputat
Eberhard-Wolfgang Wittstock a prezentat un amendament privind majorarea
cu 60 de miliarde de lei a sumei destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de
la bugetul de stat, potrivit Legii partidelor politice nr.27/1996.
Amendamentul a fost votat cu majoritate de voturi.

Dnii deputaţi Wittstock Eberhard-Wolfgang şi Tokay Gheorghe au
propus unificarea punctelor �a)� cu �a1)�, cu renumerotarea pe cale de
consecinţă a punctelor textului şi redactarea punctului �a)� în următoarea
formulare: �a) Sume alocate pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de
la bugetul de stat potrivit Legii nr.72/1996 a partidelor politice, prin
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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,
manuale şcolare, altele decât cele subvenţionate prin legi speciale, publicaţii,
cheltuieli pentru organizarea de acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane,
adunări ale membrilor conform statutului şi alte asemenea manifestări
organizate în ţară şi în străinătate, cheltuieli pentru unele activităţi sociale,
pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare desfăşurării activităţii
organizaţiilor�.

Dl senator Ioan Aurel Rus a propus un amendament, votat cu
majoritate, prin care se suplimentează suma destinată contribuţiei statului la
salarizarea personalului de cult - prevăzută în bugetul Ministerului Culturii
şi Cultelor, la art.40 alin.66, cu 63 de miliarde de lei, astfel că suma totală va
fi 696.460.000 lei. Motivaţia a fost aceea a asigurării salariului minim pe
economie şi personalului cultelor religioase.

Un amendament, elaborat de dl. deputat Mircea Costache, viza
suplimentarea cu 10 miliarde de lei a sumei de 15.000.000 mii lei alocate
sprijinirii activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora � prin bugetul  �Ministerul Informaţiilor Publice -
din fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului, urmând ca art.40 alin.34
de la capitolele 5001, 5700 şi 5901 ale anexei 3/33/07 să se modifice
corespunzător.Amendamentul a fost votat cu majoritate de membrii
comisiilor reunite.

A fost respins cu majoritate de voturi amendamentul aparţinând dlui
deputat Costache Mircea ce a constat în suplimentarea sumei alocate
sprijinirii cultelor religioase cu suma de 6  miliarde lei, având ca destinaţie
precisă finalizarea lucrărilor de construcţie la Catedrala ortodoxă �Sf.Sava
Gotul� din Buzău.

Dl senator Ioan Aurel Rus şi dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea
au propus majorarea sumei alocate din bugetul de stat pe anul 2003 cu 2,2
miliarde lei, prevăzută în anexă, astfel că suma totală propusă pentru anul
2003 va fi 8.401.480 mii lei, urmând a se majora în mod corespunzător
suma prevăzută în Anexa 1 şi Anexa 3/52/07, capitolul 5101, titlul
�Cheltuieli materiale şi servicii�, art. 20, cu 2,2 miliarde de lei.
Amendamentul a fost adoptat cu majoritate de voturi.

Dl senator Ioan Aurel Rus şi dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea au
propus modificarea anexei nr.3/52 din legea bugetului de stat, în sensul
majorării numărului de posturi la 50 a personalului Consiliului Naţional
pentru Combaterea Discriminării, cu majorarea corelativă a fondului de
salarii, cu 3,2 miliarde lei, astfel că numărul total de posturi va fi de 50, iar
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fondul total aferent salariilor de bază pe 2003, va fi 5.585.828 mii lei.
Amendamentul a fost acceptat cu majoritate de voturi.de către parlamentarii
comisiilor reunite.

Au fost respinse o serie de alte amendamente făcute de mai mulţi
senatori şi deputaţi, întrucât nu au fost indicate alte surse credibile de
finanţare decât fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

În finalul lucrărilor, deputaţii şi senatorii din comisiile reunite au votat
cu majoritate de voturi avizarea proiectului de lege, în ansamblul său.

Secretar

Florea Buga

Întocmit: exp. Valentin-Laurenţiu Gheorghiu
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