
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

ş

 
i problemele minorităţilor naţionale  

    

 PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 5 ianuarie 2010 

 

Pe data de 5 ianuarie 2010, 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 2010 (PL-x 

721/2009),  precum şi a amendamentele depuse, în vederea redactării 

avizului comun. 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 9 deputaţi din numărul total 

de 10. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Florin Postolachi, Sergiu 

Andon, Virgil Pop, Varga Attila, Mihai Stroe, Lucian Riviş-Tipei, iar 

domnul deputat Nicolae Păun, a fost înlocuit de dl. Longher Ghervazen, 



 

dl. Marius Cristinel Dugulescu a fost înlocuit de dl. Valerian Vreme, 

domnul deputat Mircea Lubanovici - înlocuit de dl. Clement Negruţ. A 

fost absent: domnul deputat Gigel-Sorinel 
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Ştirbu din Grupul parlamentar 

al Parti

edintele 

Comi

sterului Justiţiei şi  

Secretari

ui şi director 

a

ea - director general al Direcţiei 

Economice din acest minister. 

dului Naţional Liberal. 

Şedinţa a fost condusă de dl senator György Frunda - preş

siei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi de la Senat. 

La dezbateri au participat din partea iniţiatorului reprezentanţi din 

cadrul Ministerului Finanţelor Publice, Mini

atului General al Guvernului. 

Din partea Secretariatului General al Guvernului, a participat dl 

Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru culte şi domnul Tănăsie Cosmin, 

consilier personal al Secretarului General al Guvernul

coordonator interimar, prin decizie a Secretarului General. 

           Din partea Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul 

Secretari tului General al Guvernului, au participat doamnele Carmen 

Stamate şi Viorica Petrescu, ambele avînd funcţia de Şef Serviciu. 

Reprezentanţii Ministerului Finanţelor Publice au fost: dna Ana Radu - 

director general  adjunct şi Daniela Truţă - expert. Ministerul Justiţiei a 

fost reprezentat de doamna Anca Spor

Parlamentarii prezenţi au făcut observaţii pe marginea Proiectului de 

Lege şi a amendamentelor depuse la cele 2 Comisii, după care s-a trecut 

la dezbateri. Totodată, deputaţii şi senatorii prezenţi din cele 2 Comisii 

reunite şi-au exprimat preocuparea pentru faptul că - spre deosebire de 



 

dezbaterile din anii anteriori şi spre deosebire de cutuma parlamentară de 

la audierile în Comisii ale candidaţilor la funcţia de ministru chiar pentru 

actualul Guvern - dezbaterea capitolului din bugetul Ministerului Justiţiei 

nu a fost programată de către Birourile permanente ale celor 2 Camere 

împreună cu cele 2 Comisii juridice din Senat 
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şi Camera Deputaţilor, deşi 

aceas

credite aflate în dezbaterea Comisiilor reunite au 

primit 

 

Proiectul de buget pe 2010

  cu unanimitate de voturi, în forma iniţiată de Guvern. 

printr-un amendament iniţiat de Grupul Parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale. Acesta a primit un aviz favorabil cu majoritate de voturi. 

ta nu contravine regulamentelor celor 2 Camere şi Regulamentului 

şedinţelor comune ale celor 2 Camere. 

În urma acestor dezbateri şi a opiniilor exprimate de invitaţi 

Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010 şi anexele privind 

ordonatorii principali de 

aviz favorabil cu majoritate de voturi, într-o formă îmbunătăţită 

de amendamente.  

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

 al Ministerului Justiţiei, acestea au primit un 

aviz favorabil

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii reunite au decis 

următoarele:  

În ceea ce priveşte bugetul pentru sprijinirea organizaţiilor 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care 

primesc subvenţii de la bugetul de stat, alocat Departamentului pentru 

Relaţii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului, s-a  

propus  suplimentarea sumelor pe anul 2010,  cu suma de 5 milioane lei, 
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Au mai fost adoptate, de asemenea, mai multe amendamente, prin 

care se alocă bani subcapitolului „Susţinerea cultelor” pentru finalizarea 

lucrărilor la construcţiile la biserici începute în anii anteriori. 

Prevederile bugetare din Anexa nr. 3/17 privind  Proiectul de buget 

pe 2010 al Ministerului Justiţiei au primit un aviz favorabil cu majoritate 

de voturi, în forma iniţiată de Guvern. 

În finalul dezbaterilor, membrii celor două comisii au avizat 

favorabil capitolele de buget repartizate celor 2 Comisii reunite cu 

majoritate de voturi. 

La încheierea dezbaterilor, dl György Frunda - Preşedintele 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi de la Senat - a 

mulţumit invitaţilor pentru participare şi a recomandat parlamentarilor 

prezenţi să urmărească evoluţia dezbaterilor în cadrul Comisiilor de 

Buget, finanţe şi bănci ale celor două Camere pentru a-şi putea susţine 

amendamentele, atât cele admise, cât şi cele pe care le-au depus după 

acordarea votului pe amendamentele depuse până la momentul 

dezbaterilor. 

          

       PREŞEDINTE 

 

  deputat Nicolae Păun 

 
 

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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