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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 2 septembrie 2003

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi:   Filip   Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul parlamentar
al PSD, şi Mera Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu
medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care a fost înscrisă, ca unic punct, propunerea legislativă privind modificarea şi
completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Pentru început, dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări,

arătând că propunerea legislativă ne-a fost înaintată pentru aviz şi că are ca obiect
de reglementare creşterea numărului de beneficiari ai ajutorului social, acordat în
baza Legii nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, realizată prin
excluderea din calcul, la stabilirea venitului net al familiilor aflate în situaţii de
nevoie, a alocaţiilor de stat pentru copii, a alocaţiilor pentru copiii încredinţaţi sau
daţi în plasament, precum şi a burselor acordate elevilor şi studenţilor, deoarece
acestea sunt destinate, potrivit legislaţiei în materie, exclusiv copiilor şi tinerilor.

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice,
Consiliul Legislativ acordând un aviz favorabil acesteia.

În deschidere, după prezentarea făcută, dl preşedinte a făcut
următoarea precizare: deoarece legea nu stabileşte clar criteriile pentru acordarea
acestor venituri, iar primarii nu au reuşit sa stabilească o comisie care sa primească
dosarele, propunerea legislativă vine să completeze Legea nr.416/2001 tocmai cu
aceste criterii de aprobare a dosarelor, încercând să rezolve această problemă.

Dnii deputaţi Wittstock Eberhard-Wolfgang şi Tokay Gheorghe sunt
pentru acordarea unui aviz favorabil, care să cuprindă menţiunea ca la întocmirea
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raportului, comisia sesizată în fond, să ia în considerare punctul de vedere al
Consiliului Legislativ.

Înscriindu-se la cuvânt, dna deputat Dreţcanu Doina-Micşunica, a
menţionat faptul că nu este împotriva avizului favorabil dar că, în cadrul comisiilor
locale, s-au stabilit nişte criterii pentru primirea acestor dosare, criterii care ţin cont
de problemele specifice, pentru că, într-adevăr, sunt familii lipsite de orice venit dar
care trăiesc mult mai bine decât cei care au un venit sau sunt salariaţi. Domnia sa
consideră că legislaţia în vigoare este acoperitoare, numai că ar trebui ca toate
consiliile locale să-şi facă datoria. Citează exemplul unor localităţi unde, pentru
început, au fost depuse 700 de dosare pentru ca, la revizuirea lor, care se face din 3
în 3 luni, să nu mai fie depuse nici măcar jumătate, pentru că cei care au beneficiat
de aceste ajutoare nu au prestat nici măcar cele 72 de ore pentru comunitate,
prevăzute în lege.

În final, supusă votului, propunerea legislativă a primit un aviz
favorabil, cu unanimitate de voturi.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

VICEPREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Wittstock Eberhard-Wolfgang Chisnăr Atena
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