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

PROCESUL VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 12 decembrie 2017
Pe data de 12 decembrie 2017, 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 2018 (PL-X 567
din 7 decembrie 2017), precum şi a amendamentelor depuse, în vederea
redactării avizului comun.
La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din numărul total
de 12. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Iusein Ibram, TamaraDorina Ciofu, Daniel Vasile, Petre-Florin Manole, Vlad Sergiu Cosmin,
Elvira Şarapatin, Ana Adriana Săftoiu, George Ionescu, Kulcsár-Terza
József-György și George Ionescu, iar dl deputat Ionuţ-Marian Stroe a fost
înlocuit cu mandat de dna deputat Mara Calista. Au absentat următorii: dna
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deputat Benkő Erika - din Grupul parlamentar al UDMR, dl deputat
Gabriel Petrea - din Grupul parlamentar al PSD.
Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Iusein Ibram, preşedintele
comisiei.
La lucrările celor două comisii au participat, din partea Guvernului:
doamna Sofia Mariana Moţ - Secretar de stat la Ministerul Justiţiei,
împreună cu doamna Monica Dragomir - Secretar general adjunct şi
doamna director Laura Ignat din Direcţia Financiar-Contabilă; de la
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

- doamna Director general

adjunct Ioana Şerban; Preşedintele Asztalos Csaba Ferencz - de la
Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, de la Ministerul
Finanţelor Publice, doamna consilier Claudia Gheorghişor şi doamnele
expert Monica Dumitrache şi Daniela Truţă, care au prezentat opiniile şi
propunerile asupra bugetelor proprii.
Parlamentarii prezenţi au făcut observaţii pe marginea Proiectului de
Lege şi

amendamentelor depuse la Comisie după care s-a trecut la

dezbateri.
În urma examinării şi dezbaterilor, membrii celor două comisii au
hotărât, cu majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil proiectului Legii
bugetului de stat pe anul 2018, cu 41 de amendamente admise şi cu 3
amendamente respinse.
Pe ordonatorii principali de credite, membrii celor două comisii au
hotărât, cu majoritate de voturi, să acorde aviz favorabil pentru Anexa 3/17
– Ministerul Justiţiei; pentru Anexa 3/13/02 şi pentru Anexa 3/13/02a 2

Secretariatul General al Guvernului; pentru Anexa 3/42 - Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării şi pentru Anexa 3/58 Consiliului de monitorizare a implementării Convenţiei privind drepturile
persoanelor cu dizabilităţi.
Unul dintre cele mai importante amendamente a fost suplimentarea
cu 5% a fondurilor de la buget - de la suma de 110.750 lei la 115.763 lei pentru “Sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților
naționale”, altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat”,
prevăzute la Art. 04, din Anexa nr. 3/13/02, la Capitolul 5001, cheltuieli
buget de stat, Grupa 59, Titlul XI „Alte cheltuieli”. De asemenea, s-a
aprobat suplimentarea cu suma de 1500 mii lei a fondurilor de la art.05
referitor la “Finanțarea și realizarea de activități și proiecte interetnice, de
promovare a identității culturale, lingvistice, religioase și a drepturilor
cetățenilor aparținând minorităților naționale, precum și de combatere a
intoleranței a primit fonduri suplimentare”.
Totodată, a fost adoptat un alt amendament important, aparținând
dlui deputat Valeriu-Andrei Steriu, din Grupul parlamentar PMP, prin care
s-a suplimentat bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor cu
suma de 105.000 mii lei.
Preşedinte

deputat Ibram Iusein
Întocmit: consilier Valentin Gheorghiu
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