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

Nr. 25/508/30 octombrie 2003

Comisia pentru cultură, culte, artă
şi mijloace de informare în masă

Domnului deputat Domnului senator
Florin Georgescu Viorel Ştefan,

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

Vă înaintăm, alăturat, avizul comun al comisiilor noastre la proiectul Legii
bugetului de stat pe anul 2004.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Nicolae Păun Romeo Octavian Hanganu

PREŞEDINTE,



Adrian Păunescu

Bucureşti, 29 octombrie 2003
P.l. 639/2003

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

şi problemele minorităţilor naţionale şi minorităţi

Nr. 25/508/30 octombrie 2003

Comisia pentru cultură, culte, artă

şi mijloace de informare în masă

AVIZ
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2004

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, Comisia pentru drepturile omului şi
minorităţi şi Comisia pentru cultură, culte, artă şi mijloace de informare în masă ale
Senatului au fost sesizate, spre dezbatere  şi avizare, de Birourile permanente ale celor
două Camere, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2004 (P.l.639/2003).

Cele trei comisii s-au întrunit în şedinţă comună la Camera Deputaţilor, în
ziua de 29 octombrie 2003, orele 10,00.



În urma examinării şi dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe
anul 2004, membrii comisiilor au hotărât, cu unanimitate de voturi, să îi acorde aviz
favorabil, cu următoarele amendamente:
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I. Amendamente admise:

Nr.
crt.

Articolul
(textul iniţial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

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

Anexa nr.3/12/06
Destinaţa 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-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       2004/2003
184.471.425  275.622.470  325.000.000   117,91

din care, pentru:
a) Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, altele decât cele care
primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza
dispoziţiilor Legii nr.27/1996 a partidelor politce,
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

    Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang propune
redactarea textului literei a) în următoarea formulare:
    �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,
manuale şcolare şi 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�.

Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.

    Pentru coerenţă legislativă,
Legea nr.27/1996 fiind abrogată
succesiv prin Legea nr.14/2003 �
Legea partidelor politice şi prin
Legea nr.43/2003 privind
finanţarea activităţii partidelor
politice şi a campaniilor
electorale.
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0. 1. 2. 3.
organizate în ţară şi în străinătate, cheltuieli pentru
investiţii în bunuri mobile şi imobile necesare
desfăşurării activităţii organizaţiilor (�)�.

2. �Secretariatul General al Guvernului
Anexa nr.3/12/06
Destinaţa 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-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       2004/2003
184.471.425  275.622.470  325.000.000   117,91

din care, pentru:
a) Sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, altele decât cele care
primesc subvenţii de la bugetul de stat în baza
dispoziţiilor Legii nr.27/1996 a partidelor politce,
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

    Dnii deputaţi Winkler Iuliu, Varujan Pambuccian
şi Sali Negiat au propus majorarea sumei alocate  de
la 220 miliarde lei la 240 miliarde lei, cu redactarea
textului literei a), în forma adoptată la punctul 1,
astfel:
    �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,
manuale şcolare şi 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

    Nivelul solicitării fundamentate
de către Departamentul pentru
Relaţii Interetnice se situează la
suma de 324,887 miliarde lei.
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0. 1. 2. 3.
                                                                  -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       2004/2003
126.498.435  190.000.000  220.000.000   115,79�.

                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       2004/2003
126.498.435  190.000.000  240.000.000   126,31�.

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Amendamentul  a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.

3. �Secretariatul General al Guvernului
Anexa nr.3/12/06
Destinaţa 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
utillizare se aprobă prin hotărâre a Guvernului

Cheltuieli - total                                        -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       2004/2003
184.471.425  275.622.470  325.000.000   117,91

din care pentru:
���������������������
d) Finanţarea unor proiecte şi programe interetnice
şi de combatere a intoleranţei
                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       2004/2003

5.000.000                     �.

    Dnii deputaţi Winkler Iuliu, Varujan Pambuccian
şi Sali Negiat au propus majorarea sumei alocate  de
la 5 miliarde lei la 15 miliarde lei, cu redactarea
textului literei d), în următoarea formă:
    �d) Finanţarea unor proiecte şi programe
interetnice şi de combatere a intoleranţei
                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       2004/2003
                                            15.000.000                     �.

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Amendamentul  a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.

    La suma de 15 miliarde lei se
ridică nivelul solicitării
fundamentate de către
Departamentul pentru Relaţii
Interetnice.
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0. 1. 2. 3.
4. �Anexa 3/25/06 � Ministerul Culturii şi Cultelor

Capitolul 5001
���������������������
Titlu/Articol 38 � Transferuri
                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri      2004/2003
753.622.685        1.011.782.682     1.257.499.645      124,29
���������������������
Titlu/Articol 40, alin.61  � Susţinerea cultelor
                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       2004/2003
113.696.000  158.550.000  141.808.000   89,44
���������������������
Titlu/Articol 40, alin.75  � Contribuţia statului care
se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea
aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara
graniţelor
                                                                  -mii lei-
2002              2003             2004                %
Realizări        Program       Propuneri       2004/2003
23.387.652    31.060.000   34.028.000     109,56    �.

    Dnii senatori Ioan Aurel Rus şi Puskas Valentin
Zoltan şi dnii deputaţi Ignat Miron şi Petru Mirciov
propun majorarea sumelor astfel:
�Anexa 3/25/06 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5001
���������������������
Titlu/Articol 38 � Transferuri
                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri      2004/2003
753.622.685        1.011.782.682     1.360.461.645      134,46
���������������������
Titlu/Articol 40, alin.61  � Susţinerea cultelor
                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       2004/2003
113.696.000  158.550.000  241.808.000   152,51
���������������������
Titlu/Articol 40, alin.75  � Contribuţia statului care
se alocă Patriarhiei Române pentru sprijinirea
aşezămintelor Bisericii Ortodoxe Române din afara
graniţelor
                                                                  -mii lei-
2002              2003             2004                %
Realizări        Program       Propuneri       2004/2003
23.387.652    31.060.000   37.000.000     119,12    �.

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Amendamentul  a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.

   Solicitarea privind majorarea
sumelor este pentru susţinerea
tuturor cultelor, având în vedere
cheltuielile cu construcţiile în
desfăşurare, întreţinerea celor
existente şi salarizarea
personalului de cult.
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0. 1. 2. 3.
5. Anexa 3/25 � Ministerul Culturii şi Cultelor     Dl senator Ionel Alexandru, dl deputat George

Moisescu şi dna deputat Smaranda Ionescu au propus
includerea în anexa nr.3/25 a Ministerului Culturii şi
Cultelor a următoarelor obiective de investiţii:
1) Catedrala �Naşterea Domnului� din municipiul

Brăila, cu alocarea sumei de 5 miliarde lei
2) Catedrala din oraşul Ianca, cu alocarea sumei
      4 miliarde lei,
3) suplimentarea sumelor necesare reparaţiilor la

Biserica �Buna Vestire� din Brăila cu
      2 miliarde lei
4) suplimentarea cu 3 miliarde lei a sumei necesare

pentru lucrările de restaurare la Mănăstirea
Măxineni din judeţul Brăila.

Sursa de finanţare:
Fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Amendamentul  a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.

    Construcţiile noi reprezintă
dorinţa enoriaşilor, exprimată de
foarte mult timp, iar lucrările de
reparaţii şi restaurare sunt absolut
necesare pentru a se evita
degradările permanente, ceea ce ar
duce la costuri sporite.

6. �Anexa 3/25/06 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5001
Titlu/Articol 40, alin.66  � Contribuţia statului la
salarizarea personalului de cult
                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       2004/2003
511.611.026  711.655.000  988.333.605   138,88   �.

    Dl senator Sógor Csaba propune majorarea sumei
de la 988.333.605 mii lei la 1.348.333.605 mii lei,
astfel:

�Anexa 3/25/06 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5001
Titlu/Articol 40, alin.66  � Contribuţia statului la
salarizarea personalului de cult
                                                                     -mii lei-
2002              2003              2004                  %
Realizări        Program        Propuneri         2004/2003
511.611.026  711.655.000  1.348.333.605  189,46   �.

    Suma alocată în buget este mult
prea mică faţă de suma cererilor
de suplimentare a subvenţiilor de
salarizare a personalului clerical şi
cel auxiliar depuse de cultele
religioase prin consiliile judeţene.
Comisiile de buget ale
Parlamentului urmează să opereze
transferurile necesare din bugetele
consiliilor locale.
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0. 1. 2. 3.
Sursa de finanţare: diminuarea sumei alocate pentru
anul 2004 la Capitolul 5901, Subcapitolul 15 � Culte
religioase, cu 29%.

Sursă alternativă de finanţare: fondul de rezervă la
dispoziţia Guvernului.

Amendamentul  a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.

7. Anexa 3/25 � Ministerul Culturii şi Cultelor     Dl deputat Dan Brudaşcu propune alocarea sumei
de 25 miliarde lei pentru reluarea şi continuarea
lucrărilor de construcţie la Catedrala Greco-Catolică
din Cluj-Napoca.

Sursa de finanţare: fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului.

Amendamentul  a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.

    În anul 2003 nu au fost alocate
fonduri, ceea ce a dus la sistarea
temporară a lucrărilor. Prin
realizarea acestei catedrale s-ar
elimina tensiunile de ordin
confesional în zonă şi s-ar asigura
condiţiile de desfăşurare a
activităţii Bisericii Române Unite
cu Roma.

8. �Anexa 3/25/02 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5901, Subcapitolul 15 � Culte religioase

                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       din total
642.560.846  889.070.000  1.150.836.000    37,93    �.

   Dnii deputaţi Mona Muscă şi Eugen Nicolăescu, în
numele grupurilor parlamentare al PNL, propun
suplimentarea sumei prevăzute pentru anul 2004,
astfel:
- 1 miliard lei pentru Parohia Ortodoxă �Sfântul

Ioan Botezătorul� din Sighişoara IV, pentru
finalizarea lucrărilor, aparţinând de Protopopiatul
Sighişoara;

- 600 milioane lei pentru Biserica Ortodoxă din
Reghin, monument de cultură, pentru lucrări de
reparaţii la acoperiş, aparţinând de Protopopiatul
din Sighişoara;

    Neefectuarea la timp a
lucrărilor de reparaţii duce la
degradări permanente, soldate cu
pagube ce vor duce la cheltuieli
sporite.
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- 3 miliarde lei pentru Catedrala Ortodoxă din

Târgu Mureş, pentru lucrările de finalizare a
exteriorului, aparţinând de Protopopiatul din
Târgu Mureş;

- 2 miliarde lei pentru Parohia Ortodoxă din
comuna Cristeşti, aparţinând de Protopopiatul
Târgu Mureş.
Suma totală este de 6,6 miliarde, astfel:

�Anexa 3/25/02 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5901, Subcapitolul 15 � Culte religioase

                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       din total
642.560.846  889.070.000  1.157.436.000    38,14    �.

Sursa de finanţare: fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului.

Amendamentul  a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.

9. �Anexa 3/25/02 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5901, Subcapitolul 15 � Culte religioase

                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       din total
642.560.846  889.070.000  1.150.836.000    37,93    �.

    Dnii deputaţi Nicu Cojocaru şi Pavel Cherescu
propun majorarea sumei cu 10 miliarde lei pentru
lucrările exterioare la Catedrala Ortodoxă Arad,
astfel:
�Anexa 3/25/02 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5901, Subcapitolul 15 � Culte religioase

                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       din total
642.560.846  889.070.000  1.160.836.000    38,25    �.

    În prezent investiţia nu a fost
cuprinsă în bugetul de stat pe anul
2004, iar lucrările sunt în
imposibilitate de a fi continuate
numai cu fonduri proprii.
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Sursa de finanţare: fondul de rezervă la dispoziţia
Guvernului, prin Ministerul Culturii şi Cultelor .

Amendamentul  a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.

10. �Anexa 3/25/02 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5901, Subcapitolul 15 � Culte religioase

                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       din total
642.560.846  889.070.000  1.150.836.000    37,93    �.

    Dl senator Radu Feldman Alexandru propune
suplimentarea sumei cu 5 miliarde lei pentru
finalizarea lucrărilor la Biserica Ortodoxă din Deta,
judeţul Timiş, astfel:

�Anexa 3/25/02 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5901, Subcapitolul 15 � Culte religioase

                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       din total
642.560.846  889.070.000  1.155.836.000    38,09    �.

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

Amendamentul  a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.

    Construcţia singurei biserici
ortodoxe din oraş a început în
anul 1990, într-o localitate locuită
anterior preponderent de populaţie
germană, care a părăsit ţara şi în
urma căreia a rămas o
impunătoare biserică catolică.
Suma solicitată este absolut
necesară pentru continuarea
lucrărilor.

11. �Anexa 3/25/02 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5901, Subcapitolul 15 � Culte religioase

                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       din total
642.560.846  889.070.000  1.150.836.000    37,93    �.

    Dl senator Dionisie Bucur propune alocarea sumei
de 750.000.000 lei pentru finalizarea lucrărilor la
lăcaşe de cult situate în judeţul Sibiu, după cum
urmează:
- 350.000.000 lei pentru Biserica Ortodoxă �Petru
şi Pavel� din Mediaş;

- 350.000.000 lei pentru Biserica Ortodoxă
�Schimbarea la Faţă� din Valea Lungă;

    Lăcaşurile de cult au fost
sprijinite de Ministerul Culturii şi
Cultelor din fondurile de rezervă.
Pentru finalizarea lucrărilor
contribuţia enoriaşilor nu poate
asigura finanţarea definitivării
acestora.
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- 150.000.000 lei pentru Biserica Ortodoxă �Sfinţii

Arhangheli Mihail şi Gavril� din Şeica Mică

Modificarea bugetară implicată se prezintă astfel:

�Anexa 3/25/02 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5901, Subcapitolul 15 � Culte religioase

                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       din total
642.560.846  889.070.000  1.151.586.000    37,95    �.

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

Amendamentul  a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.

12. �Anexa 3/25/02 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5901, Subcapitolul 15 � Culte religioase

                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       din total
642.560.846  889.070.000  1.150.836.000    37,93    �.

    Dl deputat Bereczki Endre propune majorarea
sumei cu 3 miliarde lei pentru lucrări exterioare la
Catedrala Ortodoxă din Oneşti, judeţul Bacău, astfel:

�Anexa 3/25/02 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5901, Subcapitolul 15 � Culte religioase

                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       din total
642.560.846  889.070.000  1.153.836.000    38,02    �.

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

Amendamentul  a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.

    Investiţia nu a fost cuprinsă în
bugetul pe anul 2004 şi lucrările
sunt în imposibilitate de a fi
continuate numai cu fonduri
proprii.
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13. �Anexa 3/25/02 � Ministerul Culturii şi Cultelor

Capitolul 5901, Subcapitolul 15 � Culte religioase

                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       din total
642.560.846  889.070.000  1.150.836.000    37,93    �.

    Dna senator Maria Ciocan propune majorarea
sumei cu 5 miliarde lei pentru continuarea lucrărilor
la:
- Mănăstirea �Sfânta Ana� � Rohia, 1 miliard lei
- Mănăstirea Habra, 1 miliard lei
- Mănăstirea Săpânţa, 1 miliard lei
- Mănăstirea Lăpuşu Românesc, 1 miliard lei
- Catedrala Ortodoxă Baia-Mare, 1 miliard lei.

Modificarea bugetară implicată se prezintă astfel:
�Anexa 3/25/02 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Capitolul 5901, Subcapitolul 15 � Culte religioase

                                                                   -mii lei-
2002              2003              2004                %
Realizări        Program        Propuneri       din total
642.560.846  889.070.000  1.155.836.000    38,09    �.

Sursa de finanţare:
- fonduri externe nerambursabile
- rezerva bugetară aflată la dispoziţia Guvernului
- credite externe .

Amendamentul  a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.

    Sistarea lucrărilor pentru lipsa
fondurilor ar duce la degradări
continue, care ar necesita fonduri
suplimentare.

14. �Anexa 3/25/25 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Programul de investiţii publice
Capitolul 59.01 � Cultură, religie şi acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret
                                                             -mii lei-
Program               Propuneri
2003                    2004

112.115.500        108.335.800                         �.

    Dl deputat Mircea Ifrim propune majorarea sumei
alocate investiţiilor la Catedrala Ortodoxă Baia-Mare
cu suma de 4 miliarde lei şi majorarea sumei alocate
reparaţiilor capitale la Mănăstirea Rohia cu suma de
2 miliarde lei, însumând un total de 6 miliarde lei,
astfel:

    Pentru menţinerea în bună stare
a Catedralei Ortodoxe Baia-Mare
şi prevenirea eventualelor
degradări, precum şi pentru
necesitatea stringentă de executare
de reparaţii capitale la Mănăstirea
Rohia.



11

0. 1. 2. 3.
�Anexa 3/25/25 � Ministerul Culturii şi Cultelor
Programul de investiţii publice
Capitolul 59.01 � Cultură, religie şi acţiuni privind
activitatea sportivă şi de tineret
                                                             -mii lei-
Program               Propuneri
2003                    2004

112.115.500        114.335.800                         �.

Sursa de finanţare: redistribuirea sumei alocate la
Anexa 2/25/25, cod program: 255 � Lăcaşuri de cult,
01 � Bugetul de stat.

Amendamentul  a fost adoptat cu unanimitate de
voturi.

15.

-

    Dl senator Grigore Zanc propune o sumă cumulată
de 50 miliarde lei, cu care să fie majorat bugetul
acordat cultelor religioase, sumă care va fi repartizată
fiecărui lăcaş de cult cuprins în amendamentele
adoptate la punctele 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13 şi 14.

Sursa de finanţare: aceeaşi sursă de finanţare
indicată la amendamentele adoptate mai sus.

Amendamentul a fost însuşit de membrii celor trei
comisii şi votat în unanimitate.

    În raport de necesităţile reale
ale fiecărui lăcaş de cult
Secretariatul de Stat pentru Culte
poate repartiza suma solicitată,
având în vedere fiecare
amendament acceptat mai sus.
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Amendamente care nu au fost supuse votului:

Nr.
crt.

Articolul
(textul  iniţ ial)

Amendamentul propus
(autorul)

Text adoptat de comisie

Motivare

0. 1. 2. 3.
16. �Anexa nr.8 � Numărul maxim de posturi

finanţat pentru învăţământul preuniversitar
de stat şi  personalul neclerical angajat în
unităţi  de cult,  pe anul 2004

2.  Arad ������������� 381
5.  Bihor.������������.. 833
13. Cluj ������������� 761
15. Covasna ����������� 109
21. Harghita ����������� 237
26. Maramureş  ����������687
28. Mureş  ������������670
32. Satu Mare ���������� 399
33. Sălaj .�����������...  469�.

    Dnii senatori Puskás Balint şi  Ioan Aurel
Rus şi  dl deputat Winkler Iuliu propun
majorarea numărului de posturi,  cu
majorarea corespunzătoare a fondului alocat
pentru plata acestora,  respectiv 287.000.000
mii lei ,  calculat  la un nivel al salariului
minim pe economie de 3.000.000 lei lunar,
pentru un număr de 5875 de posturi ,  după
cum urmează:

�Anexa nr.8 � Numărul maxim de posturi
finanţat pentru învăţământul preuniversitar
de stat şi  personalul neclerical angajat în
unităţi  de cult,  pe anul 2004

2.  Arad �������������. 386
5.  Bihor ������������� 844
13. Cluj �������������. 771
15. Covasna �����������.. 116
21. Harghita �����������.. 247
26. Maramureş  ����������. 697
28. Mureş  ������������. 680
32. Satu Mare ����������.. 408
33. Sălaj ������������... 479�.

    Amendamentul propus
este conform cu solicitările
consiliilor judeţene
respective şi  a
Arhiepiscopiei  Romano-
Catolice.
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0. 1. 2. 3.
     Amendamentul  nu a fost supus votului
întrucât sumele alocate pentru personalul
neclerical sunt suportate din bugetele locale
şi  competenţa operării  t ransferuri lor în
anexele din buget apar ţine comisiilor de
buget ale Parlamentului.

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE,

Nicolae Păun Romeo Octavian Hanganu

PREŞEDINTE,

Adrian Păunescu

Întocmit:
Consilier   Onesia Babeş

Expert       Adina Chelaru

Consilier    Radu Aldea


	Anexa 3/25 – Ministerul Culturii si Cultelor
	Program               Propuneri
	Program               Propuneri
	av639_adresa.pdf
	Bucuresti, 29 octombrie 2003
	P.l. 639/2003
	CAMERA DEPUTATILOR					 SENAT
	Comisia pentru drepturile omului, culte 		Comisia pentru drepturile omului
	Nr. 25/508/30 octombrie 2003

	Domnului deputat						Domnului senator
	
	
	Bucuresti, 29 octombrie 2003




	P.l. 639/2003
	CAMERA DEPUTATILOR					 SENAT
	Comisia pentru drepturile omului, culte 		Comisia pentru drepturile omului
	Nr. 25/508/30 octombrie 2003
	Comisia pentru cultura, culte, arta
	AVIZ





