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SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 22 octombrie 2002

  Ieri, 22 octombrie 2002, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi
dezbateri generale asupra proiectului de Lege privind bugetul de stat pe anul
2003 şi prezentarea amendamentelor elaborate de membrii Comisiei.

La lucrări au participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Filip Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu
Muşetescu, din Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al
Guvernului.

La dezbateri, s-a evidenţiat că proiectul de lege este, în general, bine
întocmit, încercând să păstreze un echilibru între diferitele capitole de buget
şi necesităţi ale ministerelor şi instituţiilor publice - în actualele condiţii de
austeritate financiară cu care se confruntă România.

În cadrul lucrărilor, membrii Comisiei au prezentat mai multe
amendamente la textul iniţial al proiectului de lege. Unul dintre ele - elaborat
de dl. deputat Mircea Costache - viza suplimentarea cu 10 miliarde de lei a
sumei alocate sprijinirii activităţii românilor de pretutindeni şi a
organizaţiilor reprezentative ale acestora din fondul de rezervă aflat la
dispoziţia Guvernului. Cel de-al doilea, aparţinând tot dlui deputat Costache
Mircea a constat în suplimentarea sumei alocate sprijinirii cultelor religioase
cu suma de 6  miliarde lei, cu o destinaţie precisă finalizarea lucrărilor de
construcţie la Catedrala ortodoxă �Sf.Sava Gotul� din Buzău.

Din partea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, dl deputat
Eberhard-Wolfgang Wittstock a prezentat un amendament privind majorarea
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cu 60 de miliarde de lei a sumei destinate sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de
la bugetul de stat, potrivit Legii partidelor politice nr.27/1996.

De asemenea, dl deputat Endre Bereczki a prezentat două amenda-
mente, ambele referitoare la bugetele locale. Primul a vizat modificarea şi
completarea art. 23 alin.(2) astfel: �Din impozitul pe venit încasat la bugetul
de stat începând cu 1 ianuarie 2003 la nivelul fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale se alocă lunar, pe termen de 5 zile lucrătoare de la finele lunii în
care s-a încasat acest impozit, o cotă de 38% la bugetele locale ale
comunelor, oraşelor şi municipiilor, pe teritoriul cărora îşi desfăşoară
activitatea plătitorii de  impozite, 10% la bugetul propriu al judeţului şi
15% la dispoziţia consiliului judeţean pentru echilibrarea bugetelor
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului�. Cel de-al doilea a vizat
modificarea şi completarea art. 43 astfel: �Art.43 - Potrivit legii, drepturile
asistentului personal al persoanei cu handicap, care acordă îngrijire
permanentă copilului sau adultului cu handicap grav, se suportă 50% din
bugetul de stat şi 50% din bugetele locale, iar indemnizaţia pentru însoţitor
de care beneficiază  pensionarii încadraţi în gradul I de invaliditate se
suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat�.

Decizia asupra avizării proiectului de lege, în ansamblul său, urmează
a fi luată în şedinţa comună cu comisia omoloagă de la Senat.

Secretar

Florea Buga

Întocmit: exp. Valentin-Laurenţiu Gheorghiu
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