
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

ele minorităţilor naţionale  
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problem
 

    
 SINTEZA  

lucrărilor comisiei din data de 16 decembrie  2010 
 

 
Pe data de 16 decembrie 2010, orele 11,00, a avut loc şedinţa 

comună a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale împreună cu Comisia omoloagă de la Senat având 

pe ordinea de zi dezbaterea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

2011 (PL-X 837 din 13 decembrie 2010, respectiv L 794 din 13 

decembrie 2010) precum şi a amendamentelor depuse, în vederea 

redactării avizului comun. 
 
La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 9 deputaţi din numărul 

total de 9 - respectiv domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius Cristinel 

Dugulescu, Mircea Lubanovici, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Pop 

Virgil, Varga Attila, Lucian Riviş-Tipei şi Gigel-Sorinel Ştirbu.  
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ţi ordonatorii principali 

de cr

Direc

 

ru culte şi domnul Tănăsie 

ecretar de 

stat Marko Attila şi domnul subsecretar de stat Sali Negiat. 

        Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au fost: dna Măsăriu 

Mioara, şef serviciu  şi Truţă Daniela, expert. 

 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale. 

La dezbateri au participat pentru a fi audia

edite din Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional şi  Secretariatul General al 

Guvernului. 

Ministerul Justiţiei a fost reprezentat de către domnul Radu Ragea, 

subsecretar de stat. Au mai participat dna Laura Pîinicică, Director în 

cadrul Direcţiei Financiar Contabilă şi dl Costaş Bogdan, Director, 

ţia de Investiţii. Din partea Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor a participat domnul director general Băla Ioan şi doamna 

Ioana Şerban, director  al Direcţiei Economice şi Administrative.  

Din partea Secretariatului General al Guvernului, a participat dl 

Adrian Nicolae Lemeni, secretar de stat pent

Cosmin, director economic. Alţi reprezentanţi din Secretariatului 

General al Guvernului au fost: dl Ştefan Gati, secretar general adjunct şi 

dna Viorica Petrescu, şef de serviciu.  

         Din partea Departamentului pentru Relaţii Interetnice  din cadrul 

Secretariatului General al Guvernului, au participat  domnul s
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stru, Kelemen Hunor şi de domnul secretar general Mihaela 

Kaito

. 

mate de invitaţi, 

Proie

vicii”. Acesta are următorul conţinut: „Se redistribuie 

suma de 1.000 mii lei, de la Titlul II - “Bunuri şi servicii”, art.01, alin.03 

 

 

Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional a fost reprezentat de 

domnul mini

r. Au mai fost  prezenţi dna directoare Roxana Bălăuţă, Direcţia 

Economică şi dl director  Bogdan Trâmbaciu, Direcţia Administraţie 

Economică

Parlamentarii prezenţi au făcut observaţii pe marginea Proiectului 

de Lege şi  amendamentelor depuse la Comisie după care s-a trecut la 

dezbateri. 

În urma acestor dezbateri şi a opiniilor expri

ctul Legii bugetului de stat pe anul 2011 şi anexele privind 

ordonatorii principali de credite au primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi şi cu o serie de amendamente.  

În ceea ce priveşte prevederile bugetare din Anexa nr. 3/17 privind  

Proiectul de Buget pe  2011 al Ministerului Justiţiei  acestea au primit un 

aviz favorabil  cu unanimitate de voturi, în forma trimisă de Guvern. 

        Au mai fost adoptate o serie de amendamente. Astfel, un 

amendament important adoptat de Comisiile reunite propus de către 

Comisiile pentru drepturile omului ale Camerei Deputaţilor şi Senatului 

a vizat Ministerul Justiţiei - Anexa nr.3/17/15, Capitol 6110, Titlul II - 

“Bunuri şi ser
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“Încălzit, iluminat 

şi 

ătoarele:  „ Se 

suplimenteaz

 

nanţare se 

specifi

şi forţă motrică”, la art. 30 alin.04 - “Chirii” din 

acelaşi titlu.”  

Motivaţia amendamentului este: „Fondurile sunt necesare pentru 

închirierea unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţii Administraţiei 

Naţionale a Penitenciarelor (ANP). Clădirea în care ANP îşi desfăşoară 

activitatea a fost transferată în administrarea Ministerului Administraţiei 

şi Internelor prin HG 258/2010 şi urmează a fi supusă unor lucrări de 

consolidare ce vor fi efectuate în baza acordului de împrumut  dintre 

România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 

ratificat prin Legea nr.389/2004 şi a Programului pentru prevenirea 

managementul riscului la dezastre naturale şi pregătire pentru situaţii de 

urgenţă aprobat prin HG nr.523/2004”. 

      Un alt amendament adoptat de Comisiile reunite  se referă la Anexa 

3/13/02, Secretariatul General al Guvernului 59, Titlul X, “Alte 

cheltuieli”, Art.12 “Sustinerea cultelor” şi cuprinde urm

ă bugetul  Secretariatului General al Guvernului cu suma de 

12.000 mii lei, pentru susţinerea cultelor.”  

Acest amendament a fost formulat de către Comisiile pentru 

drepturile omului ale Camerei Deputaţilor şi Senatului şi are ca 

motivaţie: „Suma este necesară pentru continuarea lucrărilor la lăcaşurile 

de cult şi rămâne la dispoziţia Secretariatului de Stat pentru Culte şi va fi 

distribuită în funcţie de necesităţile urgente” iar ca sursă de fi

că: „Prin redistribuirea unor sume din bugetul general consolidat 

sau din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului”. 



 

În ceea ce priveşte celelelate amendamente pentru „Susţinerea 

cultelor” formulate de către deputaţi şi senatori pentru fi
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nalizarea 

ărilor la construcţiile la biserici începute în anii anteriori acestea au 

fost respinse în

r, membrii celor două comisii au avizat 

favorabil capitolele de buget repartizate comisiilor cu unanimitate  de 

voturi.

rească evoluţia dezbaterilor în cadrul Comisiilor de 

Buget-finanţe ale celor două camere pentru a îşi putea susţine 

amendamentele. 

 

       PREŞEDINTE 

utat Nicolae Păun 

 
 
 
Întocmit: consilier Marcela Monica STOICA 

luc

 totalitate de către membrii comisiilor reunite. 

 

În finalul dezbaterilo

 

 

La încheierea dezbaterilor, dl Preşedinte al Comisiei pentru 

drepturile omului de la Camera Deputaţilor, dl deputat Nicolae Păun  a 

mulţumit invitaţilor pentru participare şi a recomandat parlamentarilor 

prezenţi să urmă

          

 
  dep
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