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SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 29 ianuarie 2013 

 

Pe data de 29 ianuarie 2013, 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 2013 (PL-X  2/2013). În raport de obiectul şi 

conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 

ordinare. 

La şedinţa comună au fost prezenţi - din partea Comisiei 

pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor - un număr de 10 

deputaţi din numărul total de 15 - respectiv domnii deputaţi 

Nicolae Păun, Ioan Dîrzu, Ion Cristinel Marian, Markó Attila-

Gabor, Ioan Sorin Roman, Dorel-Gheorghe Căprar, Tamara-



Dorina  Ciofu, Dănuţ  Culeţu, Claudiu-Andrei Tănăsescu şi  Dan-

Ştefan Motreanu.  

Au fost absenţi Remus-Florinel Cernea din Grupul 

parlamentar al PSD, Mircea Lubanovici din Grupul parlamentar al 

PDL, Romeo-Florin Nicoară -  din Grupul parlamentar al PP-DD, 

precum şi domnii Radu Stroe şi Mihai-Alexandru Voicu - din 

Grupul parlamentar al PNL, care sunt membri ai Guvernului. Din 

cadrul Comisiei omoloage a Senatului au fost prezenţi 9 senatori 

din 11. 

 
La lucrările comisiilor au participat: dna Mona Maria 

Pivniceru, Ministrul Justiţiei; dl Asztalos Ferenc Csaba, 

Preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării; dna Laczikó Enikö Katalin, secretar de stat la 

Departamentul pentru Relaţii Interetnice; dl Amet Aledin, 

subsecretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice;  dl 

Andrei Rizoiu, secretar general adjunct la Secretariatul General al 

Guvernului; dl. Florin Frunză, director general la Secretariatul de 

Stat pentru Culte; dna Daniela Pescaru, director general Direcţia 

generală de programare bugetară din Ministerul Finanţelor şi dl 

Daniel Vasile, preşedintele Agenţiei Naţional pentru Romi, care au 

prezentat concluziile şi propunerile asupra bugetelor proprii.  

În urma examinării şi dezbaterilor asupra proiectului Legii 

bugetului de stat pe anul 2013, membrii comisiilor au hotărât, cu 
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majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil, cu un amendament 

admis prezentat mai jos şi un număr de 2048 amendamente 

respinse - ce vizau mai ales suplimentări de fonduri destinate 

construirii ori renovării de lăcaşe de cult. Respingerea celor 2048 

de amendamente a fost votată în bloc de parlamentarii prezenţi, pe 

considerente de austeritate, cu majoritate de voturi: 18 voturi 

pentru şi 2 voturi împotrivă. 

Preşedinţii celor două comisii - dna senator Biró Rozalia-

Ibolya, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

minorităţi din cadrul Senatului României şi dl deputat Nicolae 

Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale - au propus, la sugestia dnei 

Mona Maria Pivniceru, Ministrul Justiţiei - adoptarea 

amendamentului care fusese acceptat şi la dezbaterea proiectului 

bugetului în Comisiile juridice reunite ale celor 2 Camere. 

Adoptarea amendamentului a fost justificată de faptul că - în luna 

decembrie 2012 - bugetul alocat Ministerului Justiţiei a fost 

epuizat, restanţele inregistrate urmând a se regăsi în bugetul aferent 

anului 2013, sursa de finanţare fiind asigurată din fondul de 

rezervă al Guvernului. 

Singurul amendament admis a constat în suplimentarea 

bugetului Ministerul Justiției, la “Capitolul 5001 Cheltuieli - Buget 

de Stat - Titlul II - Bunuri și Servicii, art, 28 Ajutor public 
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judiciar”,  cu suma de 9.375.259,11 mii lei pentru plata restanţelor 

acumulate faţă Uniunea Naţională a Barourilor din România, 

reprezentând remuneraţii pentru prestarea serviciilor de asistenţă 

juridică şi reprezentare în cadrul asistenţei juridice obligatorii, a 

ajutorului public judiciar şi a asistenţei extrajudiciare acordate 

persoanelor defavorizate. Autorul amendamentului adoptat a fost 

dna Valeria Diana Schelean - deputată PDL. 

 

În finalul dezbaterilor, proiectul legii bugetului pe anul 2013, 

cu amendamentul admis, adoptat de către Comisiile reunite, a 

primit aviz favorabil cu majoritate de voturi - 18 voturi pentru şi 1 

împotrivă. 

 

 

PREŞEDINTE 

 
deputat Nicolae Păun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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