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PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 11 septembrie 2001

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi absentând: dl deputat
Victor Babiuc, din Grupul parlamentar PNL, dna deputat Doina Micşunica
Dreţcanu  şi   dl deputat Filip Georgescu, din Grupul parlamentar PSD, precum şi
dl deputat Tiberiu Ovidiu Muşetescu, din Grupul parlamentar PSD, care este
membru al Guvernului.

Lucrările au fost conduse de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei, care în deschidere a supus spre aprobare ordinea de zi, pe care au fost
înscrise următoarele puncte:

1. Propunerea legislativă privind instituirea taxei de cult.
2. Proiectul  de   Lege   pentru    aprobarea    Ordonanţei  Guvernului

nr. 27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001.
Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
La  dezbaterea  primului  punct înscris pe ordinea de zi a participat şi

dl deputat Damian Brudaşcu, iniţiatorul propunerii legislative.
În cuvântul său, domnia sa a făcut o scurtă prezentare a motivelor care

au stat la baza elaborării acestei iniţiative.
După epuizarea argumentelor prezentate, dl preşedinte Nicolae Păun a

atras atenţia că punctul de vedere al Consiliului Legislativ conţine o suită de
observaţii critice, iar Guvernul nu susţine adoptarea sa.

Dl deputat Mircea Costache, în luarea de cuvânt, a precizat faptul că
nu tot ce nu aprobă Guvernul trebuie respins de Parlament. Punctul de vedere al
Guvernului nu este hotărâtor, ci este consultativ. Personal, este de părere că această
lege nu poate fi aplicată în actualele condiţii economice, dar este de părere că s-ar
putea găsi o rezolvare dacă acest lucru s-ar face la nivelul comunităţilor locale.
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Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a fost de părere că poate ar fi
mai bine să se ceară în numele comisiei elaborarea, de către Departamentul de
documentare al Camerei Deputaţilor, a unui studiu din care să reiasă felul în care
această problemă a fost reglementată şi în alte state europene.

Ideea a fost susţinută şi de dl deputat Florea Buga, precum şi de ceilalţi
membri ai grupului PRM. Dl deputat Florea Buga se întreabă ce se va întâmpla cu
acea categorie de cetăţeni care, datorită motivelor economice, se vor declara atei.
Vor mai primi asistenţă duhovnicească din partea preoţilor în cazul botezurilor,
căsătoriilor sau înmormântărilor?

Dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea şi-a arătat nedumerirea că în
cuvântul său iniţiatorul s-a raportat numai la ţările din vestul Europei, ţări care sunt
cu precădere fie catolice, fie protestante, dar nu a făcut nici o referire asupra
modului în care această metodă a impozitării este aplicată şi în ţările ortodoxe, ştiut
fiind că românii sunt un popor ortodox.

Dl deputat Cristian Sandache, la rândul său, şi-a exprimat aceeaşi
nedumerire asupra lipsei consultării Bisericii Ortodoxe Române la întocmirea
propunerii legislative, considerând că aşa cum este ea alcătuită este într-un spirit
medieval-catolic.

În aceste condiţii, deputaţii aparţinând Grupului PRM au propus
amânarea dezbaterilor până la consultarea materialului documentar ce urmează a fi
elaborat.

Propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi.
Cel de-al doilea punct înscris pe ordinea de zi urmează a fi dezbătut în

şedinţa de mâine.

SECRETAR, ÎNTOCMIT,

   Deputat Chisnăr Atena
Florea Buga
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