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Cu adresa nr. 294 din 7 octombrie 2002, Biroul Permanent, conform art. 89
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare Comisia
pentru Buget, Finanţe şi Bănci cu propunerea legislativă privind regimul juridic al
aşezămintelor private de tip familial pentru copii aflaţi în dificultate.

In urma examinării, în şedinţa din data de 10 aprilie 2003, Comisia, cu
unanimitate de voturi, a hotărât respingerea din următoarele considerente:

În prezent, cadrul legal în acest domeniu este asigurat, în principal, de
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în
dificultate, republicată, de Hotărârea Guvernului nr. 117/1999 pentru aprobarea
Normelor metodologice şi a măsurilor tranzitorii de aplicare a prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/1997, precum şi a Metodologiei de
coordonare a activităţilor de protecţie şi promovare a drepturilor copilului la nivel
naţional, de Hotărârea Guvernului nr. 217/1998 cu privire la condiţiile de obţinere a
atestatului, procedurile de atestare şi statutul asistentului maternal profesional.

Propunerea legislativă pune accentul, în mod deosebit, pe aspectele
economice şi financiare, tratând, în mod insuficient, îndatoririle, răspunderile şi
condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele chemate să lucreze ca
“părinţi sociali”. Pe de altă parte, nu rezultă care ar fi locul şi statutul acestei noi
profesii faţă de actualii asistenţi maternali, al căror statut este reglementat de
Hotărârea Guvernului nr. 217/1998.

În ceea ce priveşte facilităţile fiscale propuse a fi acordate, precizăm, că pe
de o parte, acestea trebuie integrate în reglementările fiscale, pentru respectarea
legii fundamentale, iar pe de altă parte, atribuţiile autorităţilor locale de aplicare a
politicii fiscale, nu pot fi limitate.
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De asemenea, precizăm că de la 01 iunie 2002 a intrat în vigoare Legea nr.
345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată.

Potrivit art. 8 alin. (6) din Legea nr. 345/2002 se interzice utilizarea
noţiunii “cota zero” în actele normative care vor fi elaborate după intrarea în
vigoare a acestei legi.

Prin Memorandumul cu privire la politicile economice şi financiare ale
Guvernului României în perioada 2001 – 2002, convenite prin schimb de scrisori
între Bucureşti şi Washington, prin scrisoarea din 17 noiembrie 2001 a Ministerului
Finanţelor Publice şi Băncii Naţionale a României şi răspunsul din 31 octombrie
2001 al Fondului Monetar Internaţional, ratificat prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 147/2001, s-a prevăzut amânarea introducerii cotei reduse de T.V.A.
pentru anii 2003 – 2004.
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