
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

  

 
SINTEZA 

       lucrărilor comisiei din data de 31 octombrie 2007 

 

Ieri, 31 octombrie 2007, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care s-a desfăşurat în două 

părţi. 

În prima parte a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, pentru continuarea dezbaterilor la Proiectul de 

Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România (PL X 502/2005) în 

plenul celor 3 Comisii reunite - Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Din partea Comisiei au participat la lucrări un număr de 14 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, Dumitru Becşenescu şi Kovacs Attila. Au fost absenţi: dl deputat 

Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al Partidului Democrat - şi domnul 

deputat Anton Călin Constantin Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al 
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Partidului Naţional Liberal. Lucrările au fost conduse de dna deputată Lia Olguţa 

Vasilescu  - preşedintele Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Şedinţa s-a suspendat, din lipsă de cvorum, dezbaterea pe articole a 

proiectului de lege urmând să continue în şedinţa viitoare a celor 3 Comisii 

reunite. 

Partea a doua lucrărilor Comisiei a avut pe ordinea de zi dezbaterea 

Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008 (PL.X.895/2007) îm preună cu 

Comisia omoloagă a Senatului. 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi un număr de 14 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, Dumitru Becşenescu şi Kovacs Attila 

Au fost absenţi: dl deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al 

Partidului Democrat - şi domnul deputat Anton Călin Constantin Popescu-

Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal.  

În cadrul dezbaterilor, membrii Comisiei şi-au concentrat atenţia pe 

mărirea bugetului destinat “Susţinerii cultelor” din cadrul Ministerului Culturii şi 

Cultelor, deputaţii din Comisie susţinând, în majoritatea lor, suplimentarea 

bugetului acestuia, în vederea finalizării construirii sau reparării mai multor 

lăcaşuri de cult - aparţinând cultelor recunoscute de stat. Deputaţii împreună cu 

senatorii din Comisia omoloagă a Senatului au aprobat - cu majoritate de voturi - 

toate amendamentele la textul iniţial al proiectului de lege - care au fost depuse 

în termen şi care au avut stipulată sursa de finanţare.  

 Dl deputat Gheorghe Chiper şi dl senator Vasile Dan Ungureanu, Grupul 

parlamentar al PSD au prezentat un amendament la alin.(6) al art.7 din textul 

Proiectului Legii bugetului de stat, după cum urmează: 

„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 
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dintre culte, aşa cum este acest număr evidenţiat  în  situaţiile de la ultimul 

recensământ.” Amendamentul a fost aprobat cu majoritate de voturi. 

 Dl deputat Ion Sasu, din Grupul parlamentar al PSD, a propus 

suplimentarea cu 500 mii lei a sumei prevăzute în buget la „Susţinerea cultelor”, 

din Anexa 3/27 a bugetului Ministerului, pentru Biserica cu hramul „Sfinţii Mari 

Mucenici Ştefan şi Gheorghe” ctitorită la 1778 în Parohia „Preajba de Câmp” sat 

Preajba, comuna Malu Mare, judeţul Dolj. Ca sursă de finanţare, a fost propus 

bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, iar, ca motivare, dl deputat Sasu a arătat 

că biserica respectivă este monument istoric, iar - în anul 2008 - sărbătoreşte 

împlinirea a 230 de ani de la ctitorire şi are nevoie de consolidare şi întreţinere.  

 Dl deputat Liviu Timar, din Grupul parlamentar al PSD, a propus 

suplimentarea sumei prevăzute în buget cu 2000 mii LEI pentru construirea unei 

biserici ortodoxe la Oarba de Mureş.  

 Ca sursă de finanţare, a fost propus fondul de rezervă aflat la dispoziţia 

primului-ministru, iar, ca motivare, dl deputat Timar a arătat că această biserică 

deserveşte 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. În plus, prin donaţia unui cetăţean, terenul pentru construcţia 

bisericii există la această dată, dar, din cauză că majoritatea populaţiei lucrează 

în agricultură şi are venituri reduse, nu există posibilitatea de a construi o 

biserică din surse proprii, fără ajutorul statului. Amendamentul a fost aprobat cu 

majoritate de voturi. 

 Dl deputat Nicolae Păun, din Grupul parlamentar al Minorităţior Naţionale, 

a propus majorarea sumei prevăzute 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. Şi acest amendament a fost aprobat cu majoritate de 

voturi. 
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 Ca sursă de finanţare, a fost propus fondul de rezervă aflat la dispoziţia 

Guvernului şi rambursări de TVA, iar ca motivare, dl deputat Păun a arătat că 

este necesară acordarea acestei sume în vederea continuării şi finalizării acestei 

biserici, care este situată într-un cartier de locuitori cu venituri foarte reduse. 

 Dl deputat Grigore Crăciunescu, din Grupul parlamentar al PNL, a propus 

construirea unui nou lăcaş de cult, ca obiectiv nou la cap. 6701 „Cultură, recreere 

şi religie” – Fişa obiectivului de investiţii „Biserica Catolică din  Paşcani” - cu 

suma de 200 mii lei, arătând că 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. Ca sursă de finanţare, dl deputat Crăciunescu a propus fondurile 

obţinute din creşterea gradului de colectare a TVA pe anul 2008 faţă de anul 

2007. Amendamentul acesta a fost aprobat cu majoritate de voturi. 

 Dl deputat Ioan Aurel Rus, din Grupul parlamentar al PRM, a propus o 

sumă de 3.720 mii lei pentru reparaţiile curente ale bisericilor din judeţul Bistriţa - 

ce aparţin Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului  şi Clujului, evitându-se asftel 

degradarea şi costurile crescânde pentru nerealizarea la timp a acestora. Ca 

sursă de finanţare pentru acest amendament -  ce a fost aprobat cu majoritate de 

voturi - dl deputat Rus a indicat fondul de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului. 

   Defalcarea sumelor pe fiecare biserică în parte urmează să se facă astfel 

:   

-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 
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- 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 

-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 

 De asemenea, dl deputat Ioan Aurel Rus, din Grupul parlamentar al PRM, 

a mai propus un amendament de suplimentare a Ministerului Culturii şi Cultelor, 

Anexa 3/27, capitol 6701, articol 02 - “Reparaţii curente”, în vederea majorării 

sumei prevăzute în buget cu 1.200 mii lei pentru “Academia Misionară Tismana” 
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- unde să se continue lucrărilor de reabilitare şi extindere. Şi amendamentul 

acesta a fost aprobat cu majoritate de voturi. 

   Dl deputat Ştefan Buciuta, din Grupul parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale, a propus un amendament - aprobat cu majoritate de voturi - prin care 

se suplimentează sumei prevăzute în buget pentru „Susţinerea Cultelor”, în 

vederea sprijinirii a trei biserici , astfel: 

- 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.  

 Dl deputat Gheorghe Chiper şi dl senator Vasile Dan Ungureanu, din 

Grupul parlamentar al PSD, au prezentat un amendament pentru suplimentarea 

fondurilor destinate susţinerii cultelor cu 1.500 mii lei, care sî fie alocaţi pentru: 

- Catedrala ortodoxă episcopală din Arad - 1000 mii lei; 

- Biserica ortodoxă Parohia II oraş Sebiş, judeţul Arad - 100 mii Lei; 

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

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

 Dl deputat Chiper a motivat amendamentul - care a fost aprobat cu 

majoritate de voturi - prin aceea că bisericile pentru care se solicită fonduri sunt 

noi şi au nevoie de sprijin financiar de la buget, pe lângă fondurile proprii. 

 Dl deputat Longher Ghervazen, din Grupul parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale, a propus un amendament - care a fost aprobat cu majoritate de voturi 

- de suplimentare a bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor, Anexa 3/27, 

constând din majorarea sumei prevăzute pentru „Susţinerea Cultelor” cu o sumă 

de 250.000 lei, care să fie repartizată după cum urmează: 

- 100 mii lei pentru Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Ioan Nepomuk” din 

Suceava; 

- 50 mii lei pentru Biserica Romano-Catolică „Coborârea Duhului Sfânt” din 

Soloneţu Nou, judeţul Suceava; 
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- 50  mii lei pentru Biserica Romano-Catolică „Prea Sfânta Inimă a lui Isus” din 

Poiana Micului, judeţul Suceava; 

- 50 mii lei pentru Bazilica Minor Romano-Catolică „Adormirea Maicii Domnului” 

din Cacica, judeţul Suceava. 

 Dl deputat Slavomir Gvozdenovici, din Grupul parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale, a propus suplimentarea sumei prevăzute în bugetul Ministerului 

Culturii şi Cultelor, Anexa 3/27, cu  500 mii lei pentru repararea  Mânăstirii 

Ortodoxe Sârbe din Bezdin, judeţul Arad. Ca motivare, dl deputat  

Gvozdenovici a susţinut că se impune repararea  Mânăstirii Ortodoxe Sârbe din 

Bezdin, judeţul Arad, şi pentru faptul că această mânăstire este cel mai vechi 

lăcaş de cult al Bisericii Ortodoxe Sârbe din România şi necesită lucrări de 

consolidare şi reparaţii urgente şi temeinice. 

 Dl deputat Adrian Moisoiu, din Grupul parlamentar al PRM, a propus - 

printr-un amendament ce a fost aprobat cu majoritate de voturi - majorarea 

sumei prevăzute în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, Anexa 3/27, constând 

din majorarea sumei prevăzute în „Susţinerea Cultelor” cu 25,293 mii lei  - pentru 

repararea Bisericii ortodoxe române din satul Cipău, judeţul Mureş - şi cu 45,167 

mii lei - pentru construirea în continuare a unei Biserici ortodoxe române în 

comuna Bălăuşeri, judeţul Mureş. 

 Dl deputat Mircea Grosaru, din Grupul parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale a propus - printr-un amendament ce a fost aprobat cu majoritate de 

voturi - majorarea sumei prevăzute în bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, 

Anexa 3/27, constând din majorarea sumei prevăzute în „Susţinerea Cultelor cu 

o sumă de 3.500 mii lei, care să fie repartizată pentru lucrări de reparaţii la 

următoarele lăcaşe de cult: 

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

Magheru; 

- 1.000 mii lei pentru Biserica Catolică din Comuna Greci - Judeţul Tulcea; 

- 500 mii lei pentru Biserica Italiană din Bucureşti, situată în Bulevardul 

Magheru; 
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- 500 mii lei pentru Biserica romano-catolică „Naşterea Sfântului Ioan 

Botezătorul” din Galaţi, situată în Str. Domnească, nr.88; 

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

 Apoi, deputaţii - membri în Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale - au căzut de acord să suplimenteze bugetul 

Ministerului Culturii şi Cultelor cu suma de 27 de milioane lei, faţă de cele 53,012 

milioane lei prevăzute în proiectul de buget, pentru cazul în care amendamentele 

lor individuale - prin care se alocau bani de la bugetul Ministerului Culturii şi 

Cultelor pentru lucrări de construcţie sau reparaţii ale bisericilor - sunt respinse 

de Comisiile de buget, finanţe şi bănci, astfel încât sumele alocate prin 

amendamentele aprobate să se regăsească punctual în anexa la amendamentul 

Comisiei de majorare a bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor. Acest 

amendament cuprinzător a fost aprobat de cei prezenţi cu majoritate de voturi. 

 În final, proiectul de lege cu amendamentele aprobate a primit aviz 

favorabil cu majoritate de voturi din partea Comisiilor reunite. 

 

PREŞEDINTE 

 

deputat  Nicolae Păun 

 

 

Întocmit: Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 

 

 

 

 

 

 


