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În ziua de 15 martie 2000, Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor şi Comisia 
pentru drepturile omului a Senatului, întrunite în şedinţă comună, au început 
dezbaterea proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul 2000.  

La lucrări au participat 5 senatori şi 10 deputaţi, fiind absenţi 
domnul deputat Viorel Hrebenciuc (PDSR), Tokay György şi Varga Attila 
(UDMR), precum şi domnul deputat Valeriu Stoica (PNL) -  membru al 
Guvernului. 

Şedinţa comisiilor a fost condusă de domnul deputat Marţian 
Dan, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor. 

La dezbateri, au participat următorii invitaţi: domnul Klaus 
Fabrizius – Secretar de stat la Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor 
Naţionale, din cadrul Secretariatului General al Guvernului, împreună cu 
doamna Carmen Petrescu – director financiar în cadrul departamentului, 
domnul Nicolae Brânzea – Secretar de Stat la Secretariatul de Stat pentru 
Culte, împreună cu directorul financiar al acestui secretariat – doamna 
Niculescu şi doamna Ciobanu – şef Serviciu resurse umane, precum şi 
domnul Panait Bogdan – Secretar general adjunct al Agenţiei Naţionale 
pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi doamna Irina Moroianu-Zlătescu, 
director al Institutului Român pentru Drepturile Omului.  

Pentru început, o serie de senatori şi deputaţi au luat în discuţie 
modul în care Guvernul a repartizat fondurile  în cadrul acestui proiect de 
buget, în contextul în care acesta este unul de austeritate, pe de o parte, iar, pe 
de altă parte, se impunea ca necesară respectarea legilor în vigoare, precum şi 
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respectarea unor standarde minimale în vederea creării unor condiţii materiale 
minimale pentru a putea fi respectate drepturile omului. 

Primul vorbitor, domnul Klaus Fabritzius, a arătat, în cuvântul 
domniei sale, că începând cu anul 2000 bugetul Departamentului pentru 
Protecţia Minorităţilor Naţionale s-a modificat, fiind structurat în trei capitole:  

- fonduri destinate organizaţiilor minorităţilor naţionale 
- finanţarea unor acţiuni organizate de departament 
- finanţarea unor proiecte în cadrul unor programe în legătură 

cu combaterea unor fenomene de rasism, xenofobie şi 
antisemitism. 

După această scurtă prezentare, o serie de deputaţi au adresat o 
serie de întrebări şi şi-au exprimat opinii pe marginea prezentării făcute. 

Domnul deputat Petre Ţurlea a adresat următoarele întrebări: 
1. Care este motivul absenţei domnului Kovacs Eckstein, 

Secretarul de Stat al Departamentului pentru Protecţia 
Minorităţilor Naţionale? 

2. De ce la acest capitol bugetul se dublează şi chiar se 
triplează, în timp ce la alte capitole se operează o restrângere 
drastică? 

3. Ce s-a întâmplat cu banii alocaţi pentru finanţarea unor 
acţiuni organizate de departament şi cum au fost ei cheltuiţi? 

Domnul Klaus Fabritzius a răspuns, pe rând, întrebărilor. 
Domnul Kovacs Eckstein absentează deoarece este plecat la Cluj, unde are loc 
sărbătorirea Zilei Naţionale a Ungariei, marcată printr-o serie de manifestări. 

În ceea ce priveşte creşterea alocaţiei bugetare prevăzută în 
proiectul de buget pe anul 2000 pentru Departamentul pentru Protecţia 
Minorităţilor Naţionale aceasta se justifică prin faptul că  trebuie derulate, în 
viitor, o serie de programe  impuse în vederea integrării României în 
structurile Uniunii Europene. Astfel, fondurile RAXI au fost cheltuite cu 
preponderenţă pe programe destinate rromilor şi într-o proporţie mult mai 
mică pentru evrei. Anul acesta se vor încheia strategiile destinate rromilor, 
fiind creat un grup de lucru în care sunt cuprinşi reprezentanţii tuturor celor 
80 de organizaţii aparţinând acestei etnii, pentru că, în prezent, numai Partida 
Romilor este reprezentată în Parlament. 

În ceea ce priveşte cheltuirea sumelor invocate, ele au fost drastic 
verificate de Curtea de Conturi. 

Doamna Carmen Petrescu a arătat în cuvântul său că cele 17 
organizaţii ale minorităţilor naţionale propun fondurile care le sunt necesare 
în anul care urmează, iar departamentul are obligaţia să realizeze 
reglementarea legală a lor. Există un raport detaliat care cuprinde felul în care 
au fost cheltuite aceste fonduri, raport pe care îl pot pune la dispoziţia 
comisiei, pentru informare. 

Doamna deputat Mitzura Arghezi  apreciază că destinaţia acestor 
sume este destul de vagă,  a menţionat că a ascultat vorbindu-se despre 
derularea unor programe destinate rromilor, dar, personal, a constatat că 
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acestora nu li s-au schimbat condiţiile de viaţă ci, dimpotrivă, aceştia o duc 
din ce în ce mai rău, în timp ce de aceste sume profită numai câteva persoane. 

Domnul Klaus Fabritzius, în replică, a explicat că în conformitate 
cu legile în vigoare numai Partida Romilor primeşte bani şi aceasta îi 
distribuie aşa cum crede de cuviinţă. O parte din aceşti bani, însă, au fost 
destinaţi pentru renovarea şcolilor în care învaţă copiii rromilor, aceasta fiind 
una dintre condiţiile impuse în vederea aderării la Uniunea Europeană. 
Sumele destinate minorităţilor nu sunt impuse de departament, iar ele sunt 
supuse controlului, până în acest moment nesemnalându-se nici un fel de 
nereguli în controalele efectuate. 

Doamna senator Rodica Stănoiu şi-a arătat scepticismul în ceea 
ce priveşte aceste controale menţionând că este greu de crezut că tot ce se 
controlează este şi în regulă. Domnia sa a întrebat, în continuare, dacă este 
bine ca asociaţiile minorităţilor să stabilească aceste sume sau ar fi mai bine 
ca ele să fie împărţite de Departamentul pentru Protecţia Minorităţilor 
Naţionale? 

Domnul Klaus Fabritzius a precizat că aşa cum se face 
repartizarea sumelor acum i se pare cel mai corect, deoarece se elimină 
suspiciunea unui amestec guvernamental. 

Domnul deputat Marţian Dan a explicat care este circuitul 
distribuirii acestor sume: organizaţiile aparţinând minorităţilor fac 
propunerile, după care Departamentul face o evaluare, pe care o înaintează 
Guvernului, care este coordonator de credite. Guvernul prinde această sumă în 
proiectul de buget şi acesta pleacă la Parlament pentru a fi aprobat. După ce 
proiectul este votat, Departamentul face repartiţia sumelor care sunt aprobate 
prin Hotărâre de Guvern. 

Domnul   deputat Petre Ţurlea a opiniat că, personal, suma de 
22,5 miliarde lei destinată Departamentului românilor de pretutindeni i se 
pare nejustificat de mică în raport cu fondurile alocate minorităţilor naţionale, 
care în proiectul de buget este de aproape trei ori mai mare. Domnia sa 
consideră că banii destinaţi minorităţilor nu au fost gestionaţi bine în anul 
precedent, ei fiind cheltuiţi cu preponderenţă pentru organizarea unor 
seminarii care nu au avut alt rol decât să ateste că în România există 
fenomene de rasism, antisemitism şi xenofobie. Un astfel de seminar a fost 
organizat de domnul Eckstein Peter Kovacs la Cluj. La încheierea acestui 
seminar s-a organizat un banchet pentru care s-au cheltuit 24 milioane lei din 
banii publici. Aceste simpozioane suportate de întregul popor sunt organizate 
pentru ca, în final, să se concluzioneze că românii sunt rasişti, xenofobi şi 
antisemiţi.  

Tot o astfel de campanie a dus Departamentul atunci când a 
încurajat etnia ţiganilor să-şi schimbe numele în rromi, pentru a crea o 
regretabilă, dar o intenţionată, confuzie între români şi rromi, lăsându-se 
impresia că toate infracţiunile comise de aceştia peste hotare ar fi opera 
românilor.  
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În continuare, domnia sa a arătat că în momentul când se va trece 
la amendarea textului va avea câteva amendamente legate de aceste probleme. 

Domnul senator Ion Vasile, în cuvântul său, a enumerat o serie 
de nedumeriri legate de unele capitole ale acestui proiect de buget: 

- în Constituţie se garantează sănătatea cetăţeanului. Se observă, 
însă, că acest sector se îndreaptă spre privatizare. Cetăţenii plătesc asigurările 
de sănătate inutil, deoarece, atunci când ajung la medic trebuie să plătească. 

- vrea să ştie în ce fel sunt cheltuite sumele necesare 
Memorialului Sighet şi ce se ascunde sub pretextul construirii lui? 

- de ce minorităţilor naţionale le sunt alocate sume sporite sub 
pretextul condiţiilor impuse de aderarea la Uniunea Europeană, ştiut fiind că 
această problemă, în ordinea importanţei, este pe locul doi, pe locul întâi fiind 
criteriile de ordin economic? 

- ce fac asociaţiile şi fundaţiile cu banii şi cine profită, de fapt, de 
ei? 

- ce se va întâmpla cu sumele alocate Memorialului Revoluţiei de 
la Timişoara? 

Domnul deputat Marţian Dan, în replică, consideră că, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului, discuţiile pe marginea 
proiectului de buget trebuie să se rezume numai la domeniile de activitate ale 
comisiilor şi, în acest sens, trebuie să se facă  distincţia între criteriile de 
competenţă ale acestei comisii. Cei care vor să aprofundeze unele probleme o 
pot face în plen sau în comisiile sesizate în fond.  

Prezentând problemele cu care se confruntă Secretariatul de Stat 
pentru Culte, domnul Brânzea Nicolae – Secretar de Stat, a arătat că anul 
acesta    secretariatului i-a fost diminuată suma alocată. Anul trecut au primit 
6 miliarde lei, în timp ce anul acesta au primit numai 5,809 miliarde lei. 
Aparent, suma nu a fost diminuată prea mult dar, în realitate, lucrurile nu stau 
aşa. Dacă se ţine cont de inflaţie, precum şi de efectul Legii 142/1999 privind 
sprijinul statului pentru salarizarea clerului, se va constata că suma alocată 
este total insuficientă, iar bugetul este unul diminuat. 

Domnul Brânzea a amintit că, în condiţiile creşterii salariului 
minim pe economie de la 450.000 la 700.000 lei, sumele prevăzute în 
subcapitolul bugetar “Administraţia centrală” vor fi insuficiente. În perioada 
trecută de la 1 octombrie 1999 şi până în prezent majoritatea fondurilor 
gestionate de Secretariatul de Stat pentru Culte au căpătat această destinaţie. 
Se speră ca diferenţa de la 421 miliarde lei, alocată în prezent, până la 
necesarul real de 459 miliarde lei, necesar salarizării personalului de cult, să 
fie prevăzuţi la rectificarea bugetului. 

Domnul senator Dobrescu a întrebat ce se va întâmpla dacă la 
rectificarea bugetului nu se vor primi aceste sume? 

Domnul secretar de stat a răspuns că, în acest caz, salarizarea se 
va face la un nivel minim.  

O critică adusă Secretariatului de Stat pentru Culte asupra 
modului în care aplică Legea 142/1999 a fost făcută de domnul senator Matei 
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Boilă. Domnia sa a arătat  că repartiţia fondurilor se face pe baza 
recensământului din 1991 care, fiind depăşit de realitate, duce la încălcarea 
principiului egalităţii de tratament între personalul clerical al celor 15 culte 
recunoscute   legal   în    România,    o serie de preoţi aparţinând cultului 
greco-catolic neprimind nici un sprijin salarial de la stat. 

Domnul Nicolae Brânzea a adus o serie de lămuriri în legătură cu 
problema ridicată de domnul senator Boilă. Domnia sa a relevat că 
Secretariatul de Stat pentru Culte nu face decât să aplice legea în vigoare, 
cultele îşi stabilesc singure normele proprii privind numărul minim de 
enoriaşi pentru înfiinţarea unei unităţi de cult. Desigur că recensământul din 
1991 nu mai reflectă situaţia reală, motiv pentru care în anul 2001 se va 
proceda la un nou recensământ, menit să corecteze eventualele inechităţi. 

Domnul deputat Petre Ţurlea, în deschiderea cuvântului său, a 
adresat un protest Secretariatului de Stat pentru Culte în legătură cu 
tergiversarea care a avut loc la discutarea Legii cultelor, acest lucru permiţând 
retragerea lui la propunerea unor persoane care vor să minimalizeze rolul 
Bisericii   Ortodoxe Române. Domnul Ţurlea a propus ca o sumă de 10 
miliarde lei să fie transferată în scopul sprijinirii Mitropoliei Harghitei şi 
Covasnei. 

Domnul Bogdan Panait, reprezentantul Agenţiei pentru Protecţia 
Copilului, a relevat, la rândul său, că suma alocată în buget de 701,381 
miliarde lei este insuficientă dacă se are în vedere atât problemele grave cu 
care această agenţie se confruntă, cât şi faptul că rezolvarea acestora 
constituie unul dintre criteriile pentru aderarea României la Uniunea 
Europeană. 

În continuare, o serie de senatori şi deputaţi au făcut aprecieri 
asupra expunerii făcute şi au adresat întrebări domnului Bogdan Panait. 

Domnul deputat Marţian Dan, în cuvântul domniei sale, şi-a 
arătat îngrijorarea faţă de situaţia jalnică în care se află în prezent căminele de 
copii, subliniind dramatismul situaţiei. Această problemă nu trebuie abordată 
nici de “ochii lumii”, nici de dragul integrării în Uniunea Europeană, şi nu 
trebuie folosită nici drept capital electoral. Personal, nu vede cum se poate 
sconta pe un sprijin acordat de la bugetele locale, în condiţiile în care acestea 
sunt din ce în ce mai sărace, şi din ce în ce mai împovărate de multitudinea de 
probleme cu care se confruntă. Domnia sa a cerut lămuriri asupra criteriilor 
care vor sta la baza repartizării de către Agenţie a sumelor atât la nivel 
judeţean, cât şi la nivelul localităţilor şi în ce măsură acestea vor putea să 
înlăture condiţiile mizere în care trăiesc copiii instituţionalizaţi într-o serie de 
centre judeţene de plasament, asigurându-le un standard decent minim. 
Domnia sa deţine informaţii că, în acest moment, aceşti copii nu au mai primit 
de foarte mult timp nimic de îmbrăcat, iar, în ceea ce priveşte hrana, ei se află 
la limita de subzistenţă.  

Domnul senator Ion Vasile a întrebat ce perspective de 
îmbunătăţire a situaţiei copiilor din aceste instituţii apreciază Agenţia pentru 
Protecţia Copilului că se pot avea în vedere, pentru că, personal, fiind medic 
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de copii, se confruntă cu o serie de probleme care nu au darul să îl determine 
să privească problema în mod optimist.  

O altă întrebare a domniei sale a fost dacă există asociaţii şi 
fundaţii care au ca obiect de activitate protecţia copilului şi care sunt 
principiile şi criteriile de finanţare ale acestora? 

Domnul Bogdan Panait, secretar general adjunct al Agenţiei, a 
considerat că îngrijorarea desprinsă din luările de cuvânt ale senatorilor şi 
deputaţilor este îndreptăţită. Răspunzând întrebărilor puse, a arătat că agenţia 
nu are filiale la nivel local, lucru care nu îi permite să controleze modul de 
utilizare a fondurilor alocate, neavând competenţa să intervină direct în 
managementul serviciilor publice specializate.  

În ceea ce priveşte criteriile care stau la baza distribuirii acestor 
fonduri, atât către judeţe, cât şi către organizaţiile neguvernamentale, ele sunt 
cuprinse în Proiectul de strategie guvernamentală privind drepturile copilului 
pentru perioada 2000-2003, proiect ce urmează a fi aprobat de Guvern în cel 
mai scurt timp. Una dintre cele mai dificile probleme cu care nou înfiinţata 
agenţie se confruntă este aceea legată de preluarea centrelor de plasament 
aflate în subordinea Secretariatului de Stat pentru Handicapaţi şi a 
Ministerului Educaţiei Naţionale, preluare care se află în curs de derulare. 
Domnia sa a apreciat că era mult mai bine ca această preluare a sarcinilor 
celor două instituţii de către agenţie să se fi încheiat înainte de aprobarea 
bugetului.  

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor 
instituţionalizaţi, agenţia a elaborat o serie de standarde atât pentru aceste 
instituţii, cât şi în ceea ce priveşte personalul angajat care, în prezent, în 
proporţie foarte mare nu are o calificare adecvată. 

Domnul Panait a mai adus la cunoştinţa participanţilor că există 
un program care urmează a se derula cu Banca Mondială şi care are ca 
obiectiv tocmai îmbunătăţirea situaţiei copiilor instituţionalizaţi, precum şi 
monitorizarea acestui program.  

Deoarece atât expunerile făcute de invitaţi, cât şi întrebările 
adresate s-au epuizat urmează ca în şedinţa de mâine, 16 martie, să se ia în 
dezbaterea plenului celor două comisii amendamentele care urmează a fi 
analizate. 

 
 
 

SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu      Chisnăr Atena 


