
         

 

   PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
  CAMERA DEPUTAŢILOR                                        SENAT 
Comisia pentru drepturile omului, culte                                               Comisia pentru drepturile omului, 
şi problemele minorităţilor naţionale                                                culte şi minorităţi 
 
Nr. 25/674/31 octombrie 2007                                                 Nr. XXVI/ 1136/ 31 octombrie 2007 
 

AVIZ 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008 

 
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 către 
Birourile permanente ale celor două Camere, cu proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008 (PLX 695 din 16 
octombrie 2007, respectiv L 712 din  octombrie 2007).  
  Cele două comisii s-au întrunit în şedinţă comună la Camera Deputaţilor, în ziua de  31 octombrie 2007, 
orele 13,00.  

În urma examinării şi dezbaterilor asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008, membrii 
comisiilor au hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu amendamente admise prezentate în 
Anexa nr. 1 şi  amendamente respinse prezentate în Anexa nr.2. 

  
          PREŞEDINTE,                                                 PREŞEDINTE,  

  
             Nicolae Păun                                        György Frunda 

 
 
   Întocmit  consilieri : Onesia Babes 
                       Stela Gheorghe 
   

Administrator
Original
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 Anexa nr.1 - Amendamente admise 
 
Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/ 

paragraf/grupa/ 
titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

0. 1. 2. 3. 
1.     Legea bugetului de stat pe anul 

2008 
…………………………………… 
Art.7 alin.(6) 
Numărul maxim de posturi 
finanţate pentru personalul 
neclerical din unităţile de cult este 
prevăzut în anexa nr.8 
……………………………………

    Art.7 alin.(6)  Numărul maxim de posturi finanţate pentru 
personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în 
anexa nr.8; defalcarea acestor posturi pe unităţi de cult se 
face proporţional cu numărul enoriaşilor aparţinători 
fiecăruia dintre culte, aşa cum este acest număr 
evidenţiat  în  situaţiile de la ultimul recensământ. 
 
Autori: deputat Gheorghe Chiper, senator Vasile Dan 
Ungureanu, Grupul parlamentar al PSD. 
 

Pentru precizia textului. 

2. Anexa nr.3/27 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor 

      Se propune suplimentarea bugetului Ministerului Culturii 
şi Cultelor la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie”, 
titlul 59 „Alte cheltuieli”, articolul 12 „Susţinerea cultelor” 
cu suma de  27.000  mii lei  din care suma de 13.910,46 mii 
lei pentru construcţia, repararea  şi efectuarea reparaţiilor 
curente la lăcaşele de cult enumerate mai jos, iar restul sumei 
de 13.089,54 mii lei rămânând la dispoziţia Secretariatului 
de Stat pentru Culte, pentru acoperirea costurilor lucrărilor la 
lăcaşele de cult începute anii anteriori:  
 
- 500 mii lei pentru reparaţii şi reabilitare la Biserica cu 

hramul „Sf.M.Mc.Ştefan şi Gheorghe” ctitorită la 1778 
în Parohia „Preajba de Câmp” sat Preajba, comuna 
Malu Mare, judeţul Dolj; 

- 2000 mii lei pentru construirea unei biserici ortodoxe la 
Oarba de Mureş; 

- 250 mii lei pentru finalizarea construcţiei primei 
biserici a romilor creştini cu hramul „Sf. Nectarie 
Taumaturgul” aparţinând Parohiei ortodoxe a 
„Tuturor Sfinţilor Români”, situată în Bucureşti, 
sector 5; 

- 200 mii lei - Biserica Catolică din  Paşcani - obiectiv 

   Pentru acordarea de sprijin 
financiar unităţilor de cult 
aparţinând cultelor religioase 
recunoscute în România. 
 
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului  
 



 3 

nou; 
- 170 mii  lei  - Biserica Sf.Ioan Botezătorul;                          
- 170 mii  lei  - Biserica  Sf.Ilie;                                                
- 170 mii  lei  - Biserica Sf.Gheorghe;                                      
- 170 mii  lei  - Biserica Tuturor Sfinţilor (Subcetate);          
- 100 mii  lei - Biserica Sf.Treime;                                           
-   80 mii  lei - Biserica Spital Năsăud;                                    
-   70 mii  lei -  Biserica Arcalia;                                              
-  70 mii  lei - Biserica Budurleni;                                            
- 170 mii  lei -  Biserica Delureni;                                            
- 170 mii   lei -  Biserica Ghinda (Jelna);                                
-   70 mii  lei   Biserica Livezile;                                              
- 150 mii  lei - Biserica Orosfaia;                                             
- 170 mii  lei - Mânăstirea Piatra  Fântânele;                         
- 170 mii  lei - Mânăstirea Strâmba;                                       
- 50 mii lei - Biserica Şieu Măgheruş - Valea 

Măgheruşului ;                    
-  50 mii  lei - Biserica Teaca;                                                   
-  50 mii  lei - Biserica Zoreni                                                   
-  50 mii   lei - Biserica Rusu Bârgăului;                                
- 70 mii lei - Parohia-Năsăud 3 - Naşterea  Sf.Ioan  

Botezătorul;                                                                         
- 270 mii  lei - Biserica Beclean;                                              
-   50 mii  lei  - Biserica Agrişul;                                              
-   50 mii  lei -  Biserica Braniştea;                                           
-   70 mii  lei  - Biserica Manic;                                                
-   50 mii  lei - Biserica Sânicoara ;                                          
-   70 mii  lei  - Biserica Sânicoara Apatiu;                             
-   50 mii  lei  - Biserica Valea Mare;                                       
-   50 mii  lei  - Biserica Romuli ;                                             
-   70 mii  lei  - Biserica Dealul Ştefăniţei ;                              
-   70 mii  lei  - Biserica Feldru ;                                               
-  170 mii  lei -  Mânăstirea-Salva  ;                                         
-    70 mii  lei  - Biserica Ilva Mare;                                         
-    70 mii  lei  - Biserica Rebra;                                               
-  150 mii  lei  - Biserica Bichigiu;                                           
-   70 mii  lei  - Biserica Cormaia;                                            
-  150 mii  lei  - Biserica Nuşeni;                                              
-    70 mii  lei  - Biserica Dobric;                                              
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- 1.200 mii lei pentru Academia Misionară Tismana în 
vederea continuării lucrărilor de reabilitarea şi 
extindere; 

-  85 mii lei în vederea terminării construcţiei bisericii 
ortodoxe „Sf. Apostoli Petru şi Pavel” din municipiul 
Suceava; 

- 55 mii lei pentru Biserica Ortodoxă Ucraineană 
„Adormirea Maicii Domnului” din Caransebeş, 
judeţul Caraş Severin; 

- 80 mii lei pentru Biserica greco-catolică cu hramul 
„Naşterea lui Ioan Botezătorul” din comuna Poienile 
de sub Munte, judeţul Maramureş. 

- 1000 mii lei  - Catedrala ortodoxă episcopală Arad; 
-   100 mii lei  - Biserica ortodoxă parohia II oraş Sebiş, 

jud. Arad; 
-   100 mii lei  - Biserica ortodoxă Şega II, Cadaş-Silvaş 

din municipiul Arad; 
-  300 mii lei - Biserica ortodoxă Micălaca Veche, din 

municipiul Arad  
- 100 mii lei pentru Catedrala Romano-Catolică „Sfântul 

Ioan Nepomuk” din Suceava; 
-   50  mii lei pentru Biserica Romano-Catolică „Prea 

Sfânta Inimă a lui Isus” din Poiana Micului, judeţul 
Suceava; 

- 50 mii lei pentru Biserica Romano-Catolică „Coborârea 
Duhului Sfânt” din Soloneţu Nou, judeţul Suceava; 

- 50 mii lei pentru Bazilica Minor Romano-Catolică 
„Adormirea Maicii Domnului” din Cacica, judeţul 
Suceava; 

- 500 mii lei pentru repararea  Mânăstirii Ortodoxe 
Sârbe Bezdin, judeţul Arad; 

-  25,293 mii lei pentru repararea bisericii ortodoxe 
române din satul Cipău, judeţul Mureş; 

-   45,167 mii lei pentru construirea în continuare a unei 
biserici ortodoxe române în comuna Bălăuşeri, judeţul 
Mureş. 

- 1.000 mii lei pentru Biserica Catolică din Craiova, 
situată în Bulevardul Magheru; 

- 1.000 mii lei pentru Biserica Catolică din Comuna 
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Greci – Judeţul Tulcea; 
- 500 mii lei pentru Biserica Italiană din Bucuresti, 

situată în Bulevardul Magheru; 
- 500 mii lei pentru Biserica romano-catolică „Naşterea 

Sfântului Ioan Botezătorul” din Galati, situată în Str. 
Domnească, nr.88; 

- 500 mii lei pentru Biserica romano-catolică din 
Timişoara. 

 
Autor: Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale 
3. Ministerul Culturii şi Cultelor 

Anexa nr.3/27  
 

    Se suplimentează cu 500 mii lei suma prevăzute în buget 
la „Susţinerea cultelor”, pentru Biserica cu hramul 
„Sf.M.Mc.Ştefan şi Gheorghe” ctitorită la 1778 în Parohia 
„Preajba de Câmp” sat Preajba, comuna Malu Mare, judeţul 
Dolj. 
 
Autor: deputat Ion Sasu, Grupul parlamentar PSD.  

      Biserica este monument 
istoric, în anul 2008 
sărbătoreşte împlinirea a 230 
de ani de la ctitorire şi are 
nevoie de consolidare şi 
întreţinere. A fost ctitorită de 
Ştefan şi Manda Jianu, care 
au înfiinţat în curtea bisericii 
şi prima şcoală de limba 
română, finanţată din 
donaţiile ţăranilor. 
   
  Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Culturii şi 
Cultelor . 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerul Culturii şi Cultelor 
Anexa nr.3/27/21 
Programe de invesţie publice. 
Obiective de investiţii noi. 
1.4. Buget de stat 372.814 

     Se suplimentează suma prevăzută în buget cu 2000 mii 
lei pentru construirea unei biserici ortodoxe la Oarba de 
Mureş. 

 
 

Autor: deputat Liviu Timar, Grupul parlamentar PSD. 

    Respect şi loc de închinare 
în memoria ostaşilor români, 
căzuţi în bătălia de la Oarba 
de Mureş unde trupele 
române s-au ridicat la 10.800 
de militari, în toamna anului 
1944, adică mai mulţi decât în 
întreg războiul de 
independenţă din 1877-1878. 
  La Oarba de Mureş a existat 
un erou colectiv: Oştirea 
Română. Acolo a învins un 
întreg popor! Acolo a fost 
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Ţara!  Această biserică ar 
deservi populaţia din Oarba 
de Mureş – 161 de locuitori şi 
Sfântul Gheorghe 371 
locuitori, sate care aparţin de 
oraşul Iernut şi se află la o 
distanţă de 5-8 km de oraş, 
precum şi numărul mare de 
vizitatori care vin la 
Monumentul Eroilor din 
Oarba de Mureş. 
  Prin donaţia unui cetăţean, 
terenul pentru construcţia 
bisericii există la această dată, 
dar din cauză că majoritatea 
populaţiei lucrează în 
agricultură, nu există 
posibilitatea de a construi o 
biserică din surse proprii fără 
ajutorul statului. 
 
  Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă aflat la dispoziţia 
Primului ministru. 

5. Ministerul Culturii şi Cultelor 
Anexa nr.3/27  
 

    Se majorează suma prevăzută în bugetul Ministerului 
Culturii şi Cultelor, la Anexa nr.3/27, pentru „Susţinerea 
cultelor”, cu suma de 250 mii lei pentru finalizarea 
construcţiei primei biserici a romilor creştini, cu hramul „Sf. 
Nectarie Taumaturgul”, aparţinând Parohiei ortodoxe a 
„Tuturor Sfinţilor Români”, situată în Bucureşti, sectorul 5”. 
 
 
   Autor: deputat Nicolae Păun, Grup parlamentar al 
Minorităţior Naţionale. 
 

     Majorarea bugetului 
Ministerului Culturii şi 
Cultelor este necesară pentru 
acordarea acestei sume în 
vederea continuării şi 
finalizării acestei biserici, 
care este situată într-un cartier 
cu locuitori cu venituri 
reduse. 

 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului şi rambursări de 
TVA 
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6. Anexa nr.3/27/22 – Ministerul 
Culturii şi Cultelor - obiectiv nou 

      Se propune introducerea unui nou obiectiv de investiţii la 
cap.6701 „Cultură, recreere şi religie” – Fişa obiectivului de 
investiţii „Biserica Catolică din  Paşcani” – cu suma de 200 
mii lei. 
 
  Autor: deputat Grigore Crăciunescu, Grupul parlamentar 
PNL. 

    Starea avansată de 
degradare a Bisericii Catolice 
din Paşcani – singurul lăcaş 
de cult pentru cei 1500 de 
enoriaşi catolici din 
municipiul Paşcani – impune 
alocarea sumei de 200 mii lei 
pentru salvarea acestui 
edificiu. 
 
      Sursa de finanţare: 
Creşterea gradului de 
colectare a TVA pe anul 2008 
faţă de anul 2007. 

7. Ministerul Culturii şi Cultelor 
Anexa 3,capitol 6701,articol 02 
Reparaţii curente 

       Se suplimentează noul articol cu suma de 3.720 mii 
lei pentru bisericile din:   
Bistriţa   
-Biserica Sf.Ioan Botezătorul                             170 mii Lei 
-Biserica  Sf.Ilie                                                   170 mii Lei 
-Biserica Sf.Gheorghe                                         170 mii Lei 
-Biserica Tuturor Sfinţilor (Subcetate)             170 mii Lei 
-Biserica Sf.Treime                                             100 mii Lei 
-Biserica Spital Năsăud                                        80 mii Lei 
 - Arcalia                                                                 70 mii Lei
-  Budurleni                                                            70 mii Lei 
- Delureni                                                              170 mii Lei
- Ghinda (Jelna)                                                  170 mii  Lei
- Livezile                                                                 70mii Lei 
- Orosfaia                                                              150 mii Lei
- Mânăstirea Piatra  Fântânele                          170 mii Lei 
- Mânăstirea Strâmba                                         170 mii Lei 
- Şieu Măgheruş-Valea Măgheruşului                 50 mii Lei
- Teaca                                                                    50 mii Lei 
- Zoreni                                                                   50 mii Lei
- Rusu Bârgăului                                                   50 mii Lei 
- Parohia-Năsăud 3 - Naşterea  
  Sf.Ioan  Botezătorul                                           70 mii Lei   
- Beclean                                                               270 mii Lei 
- Agrişul                                                                  50 mii Lei

    Suma propusă deşi este sub 
cerinţe este  absolut necesară 
pentru reparaţii curente, 
evitându-se asftel degradarea 
şi costurile crescânde pentru 
nerealizarea la timp a 
acestora. 
  
 
Sursa de finanţare: Fondul 
de rezervă aflat la dispoziţia 
Guvernului. 
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-Braniştea                                                              50 m ii Lei 
-Manic                                                                   70 mii Lei 
-Sânicoara                                                              50 mii Lei 
-Sânicoara Apatiu                                                  70 mii Lei
-Valea Mare                                                           50 mii Lei 
-Romuli                                                                  50 mii Lei 
-Dealul Ştefăniţei                                                   70 mii Lei 
-Feldru                                                                   70 mii Lei 
- Mânăstirea-Salva                                              170 mii Lei 
-Ilva Mare                                                              70 mii Lei 
-Rebra                                                                    70 mii Lei 
-Bichigiu                                                              150 mii Lei 
-Cormaia                                                                70 mii Lei 
-Nuşeni                                                                150 mii Lei 
-Dobric                                                                  70 mii  Lei 
 
Toate aceste unităţi aparţin de Arhiepiscopia Vadului, 
Feleacului  şi Clujului. 
 
Autor: deputat Ioan Aurel Rus, Grupul parlamentar al PRM 

8. Ministerul Culturii şi Cultelor 
Anexa 3/27,capitol 6701,articol 02 
Reparaţii curente 

    Majorarea sumei prevăzute în buget cu 1.200 mii lei 
pentru Academia Misionară Tismana în vederea 
continuării lucrărilor de reabilitarea şi extindere 
 
       Unitatea aparţine Arhiepiscopiei Craiovei din cadrul 
Mitropoliei Olteniei. 
 
Autor: deputat Ioan Aurel Rus, Grupul parlamentar al PRM 

   Continurea lucrărilor de 
reabilitarea pentru evitarea 
degradărilor şi extindere 
având în vedere necesităţile 
urgente.  
 
Sursa de finanţare: de la 
bugetul Ministerului Culturii 
şi Cultelor. 
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9. Ministerul Culturii şi Cultelor 
Anexa 3/27 

   Majorarea cu 85 mii lei a sumei prevăzute în buget 
pentru „Susţinerea Cultelor” în vederea terminării 
construcţiei bisericii ortodoxe „Sf. Apostoli Petru şi 
Pavel” din municipiul Suceava. 
 
Autor: deputat Ştefan Buciuta, Grupul parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale. 

  Este unica biserică ortodoxă 
ucraineană în construcţie din 
judeţul Suceava, şi necesită 
următoarele lucrări: turnarea 
pardoselilor în interiorul 
bisericii şi a treptelor la 
intrare, amenajarea, 
terminarea acoperişului, 
instalaţii electrice şi de 
încălzire. 
 
Sursa de finanţare: de la 
bugetul Ministerului Culturii 
şi Cultelor. 

10. Ministerul Culturii şi Cultelor 
Anexa 3/27 

   Majorarea cu 55 mii lei a sumei prevăzute în buget 
pentru „Susţinerea Cultelor” pentru Biserica Ortodoxă 
Ucraineană „Adormirea Maicii Domnului” din 
Caransebeş, judeţul Caraş Severin. 
 
Autor: deputat Ştefan Buciuta, Grupul parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale. 

    Biserica este în construcţie 
şi necesită executarea unor 
lucrări ca: executarea 
compartimentării şi a 
ferestrelor, construcţii de 
rezistenţă tavan. 
 
Sursa de finanţare: de la 
bugetul Ministerului Culturii 
şi Cultelor. 

11. Ministerul Culturii şi Cultelor 
Anexa 3/27 

        Majorarea cu 80 mii lei a sumei prevăzute în buget 
pentru „Susţinerea Cultelor” necesară pentru Biserica 
greco-catolică cu hramul „Naşterea lui Ioan Botezătorul” 
din comuna Poienile de sub Munte, judeţul Maramureş. 
 
Autor: deputat Ştefan Buciuta, Grupul parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale. 

   Biserica este în construcţie 
şi necesită efectuarea unor 
lucrări pentru terminarea ei 
ca: tencuieli interioare şi 
exterioare, instalaţie electrică 
şi de încălzire, zugrăveli etc. 
 
Sursa de finanţare: de la 
bugetul Ministerului Culturii 
şi Cultelor. 
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12. Ministerul Culturii şi Cultelor 
Anexa 3/27/02 
Cap.5001, gr.59, art.12 
Susţinerea cultelor 

Suplimentarea fondurilor destinate susţinerii cultelor cu 
1.500 mii lei, din care pentru: 

- Catedrala ortodoxă episcopală Arad cu 1000 mii 
lei; 

- Biserica ortodoxă parohia II oraş Sebiş, jud. 
Arad, cu 100 mii Lei; 

- Biserica ortodoxă Şega II, Cadaş-Silvaş din 
municipiul Arad cu 100 mii lei; 

- Biserica ortodoxă Micălaca Veche, din municipiul 
Arad - 300 mii lei. 

-  
   Autori: deputat Gheorghe Chiper, senator Vasile Dan 
Ungureanu, Grupul parlamentar al PSD. 

    Sunt biserici noi în 
construcţie care au nevoie de 
sprijin financiar pe lângă 
fondurile proprii. 
 
Sursa de finanţare: de la 
bugetul Ministerului Culturii 
şi Cultelor. 

13.       Majorarea sumei prevăzute în buget pentru 
„Susţinerea Cultelor”  cu 100 mii lei pentru Catedrala 
Romano-Catolică „Sfântul Ioan Nepomuk” din Suceava. 
 
   Autor: deputat Longher Ghervazen, Grupul parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale. 

    A fost construită în anii 
1820-1822. Catedrala necesită 
reparaţii majore fiind situată 
şi în centrul municipiului 
Suceava. 
 
     Sursa de finanţare: 
bugetul alocat Ministerului 
Culturii şi Cultelor. 

14.       Majorarea sumei prevăzute în buget pentru 
„Susţinerea Cultelor”  cu 50 mii lei pentru Biserica 
Romano-Catolică „Coborârea Duhului Sfânt” din 
Soloneţu Nou, judeţul Suceava. 
 
  Autor: deputat Longher Ghervazen, Grupul parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale. 

     A fost construită în anul 
1938 şi este necesară 
intervenţia urgentă pentru 
renovări. 
 
     Sursa de finanţare: 
bugetul alocat Ministerului 
Culturii şi Cultelor. 

15.        Majorarea sumei prevăzute în buget pentru 
„Susţinerea Cultelor”  cu 50  mii lei pentru Biserica 
Romano-Catolică „Prea Sfânta Inimă a lui Isus” din 
Poiana Micului, judeţul Suceava. 
 
  Autor: deputat Longher Ghervazen, Grupul parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale. 

     A fost construită în anul 
1895 şi necesită intervenţie 
urgentă pentru reparaţii. 
 
    Sursa de finanţare: 
bugetul alocat Ministerului 
Culturii şi Cultelor. 

16.         Majorarea sumei prevăzute în buget pentru 
„Susţinerea Cultelor”  cu 50 mii lei pentru Bazilica 

    A fost construită în anul 
1904 şi necesită consolidarea 



 11

Minor Romano-Catolică „Adormirea Maicii Domnului” 
din Cacica, judeţul Suceava. 
 
  Autor: deputat Longher Ghervazen, Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale. 

şi anumite reparaţii.  
 
     Sursa de finanţare: 
bugetul alocat Ministerului 
Culturii şi Cultelor. 

17. Ministerul Culturii şi Cultelor 
Cap.5001 
Grupa 59 Titlul IX Alte Cheltuieli 
Art.12  Susţinerea cultelor 

     Suplimentarea  sumei prevăzute în buget cu  500 mii 
lei pentru repararea  Mânăstirii Ortodoxe Sârbe Bezdin, 
judeţul Arad. 
 
   Autor: deputat Slavomir Gvozdenovici, Grupul 
parlamentar al Minorităţilor Naţionale. 

          Consolidarea şi 
repararea  Mânăstirii 
Ortodoxe Sârbe Bezdin, 
judeţul Arad. 
    Această mănăstire este  cel 
mai vechi lăcaş de cult al 
Bisericii Ortodoxe Sârbe din 
România, care de-a lungul 
istoriei a dat patriarhiei şi 
episcopi şi necesită lucrări de 
consolidare şi reparaţii 
urgente şi temeinice. 
 
Sursa de finanţare:  rezerve 
bugetare. 

18. Ministerul Culturii şi Cultelor 
Anexa 3/27 

      Suplimentarea sumei prevăzute în buget cu 25,293 
mii lei pentru repararea bisericii ortodoxe române din 
satul Cipău, judeţul Mureş. 
 
 Autor: deputat Adrian Moisoiu, Grupul parlamentar al 
PRM. 

   Satul Cipău, judeţul Mureş 
este un sat îmbătrânit şi sărac, 
locuitorii săi neavând 
posibilitate, din lipsa locurilor 
de muncă, să-şi repare 
biserica satului.  

19. Ministerul Culturii şi Cultelor 
Anexa 3/27 

     Suplimentarea sumei prevăzute în buget cu 45,167 mii 
lei pentru construirea în continuare a unei biserici 
ortodoxe române în comuna Bălăuşeri, judeţul Mureş. 
 
Autor: deputat Adrian Moisoiu, Grupul parlamentar al 
PRM. 

    Comunitatea românească 
din această comună nu are 
forţa financiară pentru a-şi 
construi o biserică. 

20. Ministerul Culturii şi Cultelor.  
Anexa nr.3 / 27  

 Se suplimentează suma prevăzută în buget cu 1.000 mii 
lei pentru Biserica Catolică din Craiova, situată în 
Bulevardul Magheru. 
 

 
Autor: deputat Mircea Grosaru, Grupul parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

  Biserica Catolică din 
Craiova, situată în centrul 
oraşului se află într-o stare 
precară atât din punct de 
vedere al structurii de 
rezistenţă, al acoperişului şi 
faţadei. La Biserica Catolică, 



 12

cunoscută de toţi locuitorii 
din localitate se ţin slujbe 
zilnic, iar în fiecare duminică 
atât pentru români cât şi 
pentru italienii din România, 
se oficiază în limba română şi 
italiană. La Biserica catolică, 
romanii si italienii sunt 
primiti cu aceeasi caldură, iar 
la oficieri, de regulă 
duminica, vin toate 
oficialitatile italiene prezente 
in oraş. 
 Biserica a fost declarată 
monument istoric şi are 
specific italian, nefiind 
consolidată şi reparată de 
după cel de-al II-lea război 
mondial. 
 
Sursa de finanţare–
rambursare TVA 

21. Ministerul Culturii şi Cultelor.  
Anexa nr.3 / 27  

  Se suplimentează suma prevăzută în buget cu 1.000 mii 
lei pentru Biserica Catolică din Comuna Greci – Judeţul 
Tulcea. 
 

 
Autor: deputat Mircea Grosaru, Grupul parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

Biserica Catolică din Comuna 
Greci – Judeţul Tulcea, 
situată în centrul oraşului se 
află într-o stare precară atât 
din punct de vedere al 
structurii de rezistenţă, al 
acoperişului şi faţadei. La 
Biserica Catolică, cunoscută 
de toţi locuitorii din localitate 
se ţin slujbe zilnic, iar în 
fiecare duminică atât pentru 
români cât şi pentru italienii 
din România, se oficiază în 
limba română şi italiană. La 
Biserica catolică, romanii si 
italienii sunt primiţi cu 
aceeaşi căldură, iar la oficieri, 
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de regulă duminica, vin toate 
oficialităţile italiene prezente 
in oraş. 
Biserica a fost declarată 
monument istoric şi are 
specific italian, nefiind 
consolidată şi reparată de 
după cel de-al II-lea război 
mondial, fiind construită de 
italienii din Comuna Greci, de 
profesie pietrari, care lucrau 
în Munţii Măcinului. 
 
Sursa de finanţare – 
rambursare TVA 

22. Ministerul Culturii şi Cultelor.  
Anexa nr.3 / 27 

 Se suplimentează suma prevăzută în buget cu 500 mii lei 
pentru Biserica Italiană din Bucuresti, situată în 
Bulevardul Magheru. 
 

 
 

Autor: deputat Mircea Grosaru, Grupul parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

 Biserica Italiană din 
Bucureşti, situată în centrul 
Capitalei României se află în 
stare precară atât din punct de 
vedere al structurii de 
rezistenţă, al acoperişului şi 
faţadei. La Biserica Italiană, 
cunoscută de toţi locuitorii 
din Bucureşti se ţin slujbe 
zilnic, iar în fiecare duminică 
atât pentru români cât şi 
pentru italienii din România, 
se oficiază în limba română şi 
italiană. fiind La Biserica 
Italiană, romanii si italienii 
sunt primiţi cu aceeaşi 
căldură, iar la oficieri, de 
regulă duminica, vin toate 
oficialităţile italiene prezente 
in România. 
 

Sursa de finanţare – 
rambursare TVA 
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23. Ministerul Culturii şi Cultelor.  
Anexa nr.3 / 27  

   Se suplimentează suma prevăzută în buget cu 500 mii 
lei pentru Biserica romano-catolica „Naşterea Sfântului 
Ioan Botezătorul” din Galati, situată în Str. Domnească, 
nr.88.  
 
Autor: deputat Mircea Grosaru, Grupul parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

    Biserica este construită din 
anul 1844, iar la aceasta sunt 
înregistraţi la ora actuală un 
număr de 1718 credincioşi, 
grupaţi în 533 familii întregi, 
327 familii monoparentale, 
168 copii cu vârste între 3 şi 
14 ani, 120 de tineri cu vârste 
între 15 şi 25 ani şi 275 de 
bătrâni. În oraş s-au menţinut 
minorităţile germană, italiană, 
greacă şi maghiară, fiecare cu 
specificul său cultural şi 
religios. Biserica a fost 
declarată monument istoric şi 
are specific baroc şi roman.  
 
  Sursa de finanţare – 
rambursare TVA 

24. Ministerul Culturii şi Cultelor.  
Anexa nr.3 / 27 

Se suplimentează suma prevăzută în buget cu 500 mii lei 
pentru Biserica romano-catolica din Timişoara.  
 
Autor: deputat Mircea Grosaru, Grupul parlamentar al 
Minorităţilor Naţionale 

Biserica este construită din 
anul 1870, iar la aceasta sunt 
înregistraţi la ora actuală un 
număr de 3800 credincioşi, 
grupaţi în 590 familii întregi, 
500 familii monoparentale, 
1000 copii cu vârste între 3 şi 
14 ani, 1200 de tineri cu 
vârste între 15 şi 25 ani şi 650 
de bătrâni. În oraş s-au 
menţinut minorităţile 
germană, italiană, sârbă, 
croată şi maghiară, fiecare cu 
specificul său cultural şi 
religios. Biserica a fost 
declarată monument istoric şi 
are specific baroc şi roman.  
 
Sursa de finanţare – 
rambursare TVA 
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Anexa nr.2 - Amendamente respinse: 
 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/subcapitol/p

aragraf/grupa/ 
titlu/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 

0. 1. 2. 3.  
1. Legea bugetului de stat pe anul 

2008 
………………………………….. 
Anexa nr.8  –  NUMĂRUL 
MAXIM DE POSTURI finanţat 
pentru personalul neclerical 
angajat în  unităţile de cult, pe 
anul 2008  
………………………………… 

   
 
 
Anexa nr.8, pct.20, jud.Gorj,  se propune 
suplimentarea posturilor pentru nevoile 
misionare ale Bisericii Ortodoxe din judeţul 
Gorj, de la 317 la 447, respectiv cu 30 de 
posturi. 
 
Autor: deputat Victor Ponta, Grupul 
parlamentar al PSD. 

      În judeţul Gorj, în acest 
moment sunt peste 100 de parohii 
fără cântăreţ bisericesc, situaţie 
care face foarte dificilă 
desfăşurarea slujbelor religioase.    
Estimarea Mitropoliei Olteniei – 
Arhiepiscopia Craiovei, pentru 
nevoile misionare ale Bisericii 
Ortodoxe din judeţul Gorj, este 
de 347 posturi. 

Nu se 
precizează suma 
necesară 
finanţării 
posturilor şi nici 
sursa de 
finanţare. 

2.  Legea bugetului de stat pe anul 
2008 
 
…………………………………. 
  Anexa nr.8 Numărul maxim de 
posturi pentru personalul 
neclerical angajat în unităţile de 
cult pe anul 2008 
…………………………………. 

    
 
 
 
 Anexa nr.8, pct.1, jud.Alba, se propune 
suplimentarea numărului de posturi pentru 
personalul neclerical angajat în unităţile de 
cult, de la 759 posturi la  815 posturi. 
 
Autor: deputat Nicolae Popa, Grupul 
parlamentar al PNL. 

    În ultimii ani, în judeţul Alba 
s-au construit numeroase locaşuri 
de cult ale principalelor culte 
recunoscute în România: ortodox, 
greco-catolic, romano-catolic, 
reformat etc. Având în vedere 
numărul mare al unităţilor de cult 
mai sus menţionate, pentru buna 
desfăşurare a activităţii acestora 
în condiţii de normalitate este 
nevoie de un minim de 815 
posturi, care ar asigura în mod 
corect necesarul de personal 
neclerical aferent judeţului Alba. 
Sursa de finanţare: fondul de 
rezervă bugetară aflat la 
dispoziţia Guvernului. 

Nu se 
precizează suma 
necesară 
finanţării 
posturilor şi nici 
sursa de 
finanţare. 

 


