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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din ziua de 25 martie 1998 au fost prezenţi 
toţi membrii acesteia, respectiv 14 deputaţi. 
  La ordinea de zi, stabilită în şedinţa precedentă, a figurat Legea 
bugetului de stat pe anul 1998, respectiv acea parte a acesteia care se referă la 
domeniile ce fac obiectul competenţei comisiei. 
  La propunerea domnului preşedinte Marţian Dan membrii 
comisiei au acceptat ca la dezbateri să asiste un grup de studenţi de la 
Facultatea de ştiinţe politice din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai, care 
efectuează un stagiu de documentare la Camera Deputaţilor. 
  Pentru ca deputaţii să-şi poată forma mai clar unele puncte de 
vedere şi a cunoaşte poziţia unor departamente din cadrul Guvernului faţă de 
fondurile ce le-au fost alocate prin Bugetul de Stat, cât şi modul în care 
acestea le vor folosi, au participat la şedinţă domnii Tokay Gheorghe, 
ministru delegat pe lângă primul-ministru şi însărcinat cu conducerea 
Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale şi domnul secretar 
de stat Gheorghe Anghelescu, şeful Departamentului de Stat pentru Culte. 
  În prima parte a şedinţei, domnul ministru Tokay Gheorghe, 
referindu-se la suma de 13 miliarde lei (0,003 din P.I.B.), alocată 
departamentului pe care-l conduce, a prezentat deputaţilor domeniile în care 
acesta va sprijini parţial cele 17 organizaţii nepolitice ale minorităţilor 
naţionale, în vederea promovării valorilor culturale, istorice şi religioase 
specifice: editarea de ziare şi reviste, publicarea de cărţi, organizarea de 
colocvii şi congrese, întreţinerea diverselor sedii ş.a. Domnul ministru a 
subliniat că politica actualului guvern faţă de minorităţile naţionale are un 
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impact major asupra bunei imagini a României pe plan internaţional. În 
încheiere, dl. Tokay Gheorghe a ţinut să sublinieze că, deşi fondurile alocate 
de bugetul de stat departamentului pe care îl conduce sunt reduse, 
reprezentând un minim necesar pentru sprijinirea activităţii organizaţiilor 
minorităţilor naţionale, acestea le-au acceptat, conştiente fiind de dificultăţile 
economice prin care trece ţara. 
  Au urmat diverse întrebări şi comentarii ale deputaţilor: 
  - Doamna deputat Mitzura Arghezi a întrebat după ce criterii vor 
fi direcţionate către diversele etnii fondurile alocate în Bugetul de Stat 
Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale. 
  - Domnul deputat Petre Ţurlea a apreciat Bugetul de Stat pe anul 
1998 drept inacceptabil şi a propus totodată o schimbare a sumelor prevăzute 
la punctele a) şi c) ale alin. 17 al art. 11, anume alocarea a 13 miliarde lei 
pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi 3,1 miliarde lei 
pentru protecţia minorităţilor naţionale. În acelaşi timp, a susţinut că 
U.D.M.R. este finanţat de două ori, o dată ca organizaţie nepolitică a 
minorităţii  maghiare şi a doua oară ca partid politic, conform legislaţiei în 
vigoare. 
  - Domnul deputat Wittstock Eberhard - Wolfgang a propus 
eliminarea adjectivului "nepolitice" din textul de la litera a) a alin. 17 din 
acelaşi articol. Această propunere a fost susţinută şi de domnul deputat 
Tănase Tăvală.  
  - Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a cerut să cunoască 
numărul oficial al cetăţenilor care fac parte din etnia rromilor şi modul în care 
aceştia folosesc sumele ce le sunt alocate de la buget. 
  - Domnul preşedinte Marţian Dan a pus domnului ministru 
Tokay Gheorghe următoarele patru întrebări: 
  a) Cum se prezintă, în termeni reali, alocaţiile bugetare din 1998 
faţă de cele din 1997, pentru protecţia minorităţilor naţionale. 
  b) Dacă în contextul bugetului de austeritate pe anul 1998, mai 
pot fi susţinute anumite priorităţi pentru minorităţile naţionale cu un număr 
mic de cetăţeni, ştiut fiind că unele nevoi ale acestora sunt egale cu cele ale 
comunităţilor mari şi ale căror resurse proprii sunt, în consecinţă, mai 
ridicate. 
  c) După ce criterii se repartizează unei minorităţi naţionale 
fondurile alocate în cazul existenţei mai multor organizaţii care o reprezintă. 
  d) Care sunt raţiunile repartizării Departamentului Informaţiilor 
Publice a sumelor din buget alocate pentru sprijinirea "românilor de 
pretutindeni". 
  Domnul ministru Tokay Gheorghe a răspuns întrebărilor şi a 
comentat unele observaţii ale deputaţilor: 
  - Sumele sunt repartizate la propunerile Consiliului minorităţilor 
naţionale din România. Există mai multe criterii posibile, fără a se fi stabilit 
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încă cel care va fi luat în considerare. Departamentul ar opta pentru cel al 
eficienţei proiectelor care îi vor fi înaintate. 
  - Conform datelor statistice ale recensământului din 1992, 
409.008 cetăţeni s-au declarat rromi. Domnul ministru a mai afirmat că cea 
mai mare parte a sumei alocate pentru protecţia minorităţilor naţionale va fi 
alocată etniei rromilor. Conform controalelor efectuate, nu s-au constatat, în 
cazul rromilor, nereguli în folosirea fondurilor provenite de la buget. 
  - În cazul existenţei mai multor organizaţii ale aceleiaşi etnii, 
suma alocată este repartizată celei care are un reprezentant în Camera 
Deputaţilor. 
  - În termeni reali, suma alocată, în bugetul pe anul 1998, 
Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, reprezintă 75% din 
cea repartizată în 1997. 
  - Pentru încurajarea activităţii românilor din diasporă există şi 
fonduri la dispoziţia Ministerului de Externe. 
  În final, domnul ministru Tokay Gheorghe nu a fost de acord cu 
propunerile de amendamente ale domnului deputat Petre Ţurlea, acceptând, în 
schimb, sugestiile domnului deputat Wittstock Eberhard - Wolfgang în sensul 
înlocuirii din textul art. 11 a cuvântului "programe" cu "proiecte" şi a 
eliminării adjectivului "nepolitice". 
  În partea a doua a şedinţei a fost audiat domnul secretar de stat 
Gheorghe Anghelescu, şeful Departamentului de Stat pentru Culte, care a 
pledat, pe de o parte, pentru suplimentarea sumei alocate cu 130-140 miliarde 
lei, în vederea salarizării integrale a clericilor, iar, pe de altă parte, şi-a 
manifestat nemulţumirea că fondurile repartizate în vederea reparării sau 
restaurării bisericilor ce sunt declarate monumente istorice au fost trecute la 
Ministerul Culturii. Domnul secretar de stat a mai susţinut că "biserica" se 
bucură, în toate sondajele de opinie, de cea mai mare apreciere şi că 
încurajarea acesteia, prin alocaţii bugetare sporite, va contribui într-o măsură 
hotărâtoare la integrarea României în structurile euroatlantice. 
  Pe marginea expunerii domnului secretar de stat Gheorghe 
Anghelescu, membrii comisiei au pus întrebări sau şi-au exprimat diverse 
opinii, făcând, în acelaşi timp, şi unele sugestii.  
  - Domnul deputat Ioan Pintea a susţinut cererea suplimentării 
bugetului Departamentului de Stat pentru Culte în vederea salarizării 
integrale a clericilor. 
  - Domnul preşedinte Marţian Dan, în intervenţia sa, a considerat 
că nu este posibilă o salarizare integrală a clericilor, deoarece într-un 
asemenea caz s-ar ajunge la o statalizare a bisericii, ceea ce ar încălca 
prevederile Constituţiei, respectiv autonomia cultelor religioase. Domnul 
preşedinte a considerat, de asemenea, drept exagerate unele afirmaţii ale 
domnului secretar de stat privind aprecierile pozitive din străinătate 
referitoare la convieţuirea armonioasă a cultelor în România, organismele 
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internaţionale percepând mai degrabă cazurile de intoleranţă, cum au fost, de 
exemplu, demonstraţiile de la Răşinari sau recentul conflict dintre ortodocşi 
şi greco-catolici. În încheierea intervenţiei sale, domnul preşedinte a susţinut 
necesitatea stringentă a trecerii prin Parlament a unei noi legi a cultelor, după 
standarde europene. Problema întârzierii trimiterii la Parlament a unui proiect 
de lege privind regimul cultelor în România a fost ridicată şi de domnul 
deputat Liviu Mera. 
  - Domnul deputat Petre Ţurlea a propus ca 3 miliarde de lei să 
fie transferate din alocaţia bugetară pentru Complexul "Memorialul 
victimelor comunismului şi al rezistenţei" de la Sighet şi repartizate pentru 
repararea şi întreţinerea bisericilor ortodoxe române din judeţele Covasna şi 
Harghita. Acestei iniţiative i s-au opus domnii deputaţi Şerban Rădulescu-
Zoner şi Tănase Tăvală. 
  În ceea ce priveşte "Legea cultelor", domnul secretar de stat 
Gheorghe Anghelescu a informat pe membrii comisiei că, în prezent, se 
amendează un proiect mai vechi, depunându-se  eforturi pentru ca noua formă 
să fie cât mai repede definitivată şi trimisă Parlamentului. 
  În încheierea şedinţei, domnul preşedinte Marţian Dan a propus 
deputaţilor care doresc să aducă amendamente la Legea bugetului de stat pe 
anul 1998 să le formuleze în scris, încât acestea să fie tranşate prin vot cu 
prilejul reîntrunirii comisiei în ziua de 26 martie a.c. 
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