
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale 

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 23 octombrie 2002

În şedinţa de astăzi, 23 octombrie, au avut loc dezbateri asupra
proiectului privind bugetul de stat pe 2003, în şedinţă comună cu Comisia pentru
drepturile omului şi minorităţi şi Comisia pentru cultură, culte, artă şi mijloace de
informare în masă din Senatul României.

La lucrări au participat, din partea Comisiei pentru drepturile omului,
culte   şi  problemele  minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor, un număr de
14 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Filip Georgescu, Constantin Teculescu şi
Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul paralementar al PSD, ultimul fiind membru
al Guvernului.

La lucrări au participat, din partea Guvernului, următorii: dl secretar
de stat Dan Jurcan, din partea Minsterului Informaţiilor Publice, dl secretar de stat
Marko Attila, de la Departamentul pentru relaţii interetnice din cadrul aceluiaşi
minister, dl secretar de stat Tănase Laurenţiu şi dl secretar de stat Dumitru Pâslaru,
de la Ministerul Culturii şi Cultelor, dl Ionel Fleşariu, secretar de stat din partea
Ministerului Administraţiei Publice, precum şi reprezentanţii Ministerului
Finanţelor Publice � dl Jiru Enache, în calitate de secretar de stat, şi dl Mihail
Alexandrescu, în calitate de şef de serviciu.

La lucrări au mai luat parte şi preşedintele Consiliului pentru
Combaterea Discriminării, dl Cristian Jura, precum şi dl Ioan Opriş, directorul
Oficiului Naţional pentru Protecţia Clădirilor de Patrimoniu, din cadrul
Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi dl Teodor Mircea Iustian, preşedintele
Comisiei pentru drepturile omului şi minorităţi din Senat, precum şi dl Grigore
Zanc, vicepreşedinte al Comisiei pentru cultură din Senat.
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Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din
Camera Deputaţilor.

Pentru început, reprezentanţii Ministerului Culturii şi Cultelor roagă
participanţii să se treacă la analizarea amendamentelor legate de acest minister,
deoarece o bună parte din aspectele care vor fi prezentate au fost, deja, dezbătute.

Dl senator Eugeniu Marius Constantinescu a dat citire celor trei
amendamente formulate de dna senator Maria Ciocan, Grupul parlamentar PRM,
care  nu a putut, din motive obiective, participa la lucrările acestei şedinţe:

1. suplimentarea bugetului pe 2003 cu un miliard lei şi includerea în
anexa 3 a obiectivului de investiţii Mânăstirea Sfânta Ana, Rohia,
judeţul Maramureş, pentru continuarea lucrărilor de investiţii în
construirea bisericii;

2. suplimentarea bugetului cu un miliard lei a sumei destinate
construcţiei catedralei ortodoxe Baia Mare, judeţul Maramureş;

3. majorarea cu un miliard lei a sumei destinată pentru continuarea
lucrărilor de construcţii la Mănăstirea Habra, judeţul Maramureş.

Domnia sa a indicat ca sursă de finanţare a acestor sume rezerva
bugetară la dispoziţia Guvernului.

Dl Enache Jiru, în calitatea sa de secretar de stat la Ministerul
Finanţelor Publice, s-a declarat împotriva susţinerii acestor amendamente,
motivând că la rectificarea de buget pe 2002 s-a alocat deja suma de 60 de milioane
de lei pentru Mânăstirea Sfânta Ana, Rohia şi 250 milioane de lei pentru
Mânăstirea Habra, momentan suma de 3 miliarde lei, cerută prin cele trei
amendamente nu poate fi susţinută, dar ea va fi avută în vedere la rectificarea
bugetară pe anul 2003, unde se mai poate interveni.

Dl senator Teodor Mircea Iustian consideră că nu se pot face astfel de
promisiuni, dar că se pot analiza.

Supuse votului, cele trei amendamente au fost respinse cu majoritate
de voturi � 5 voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi 2 abţineri.

Al doilea amendament a fost formulat de dl senator Ioan Aurel Rus,
care a propus majorarea sumei alocate în anexă la art. 40 alin.66 cu suma de 63 de
miliarde de lei, suma totală urmând să fie egală cu 696.460.000  mii lei. Domnia sa
a menţionat că suma este necorespunzătoare în raport cu majorările salariale din
ultimul timp, cu valoarea de referinţă sectorială şi cu salariul mediu pe economie,
care în luna ianuarie 2003 va fi de 2,5 milioane lei. Suma prevăzută în bugetul pe
anul 2003 nu este în concordanţă cu cele arătate mai sus. Domnia sa indică ca sursă
de finanţare fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului.

Reprezentantul Ministerului Culturii şi Cultelor apreciază grija care se
poartă angajaţilor clericali şi neclericali ai bisericilor şi menţionează că au fost
primite două sesizări: una la 27 iunie 2002, prin care se solicita un sprijin oferit
pentru a se putea acoperi indexarea de 12%, şi alta în luna septembrie � pentru
suplimentarea posturilor, avându-se în vedere că s-au construit foarte multe
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biserici, care sunt lipsite de personal clerical. Domnia sa a menţionat că cererea din
27 iunie va fi soluţionată printr-o hotărâre de guvern sau prin ordonanţă de urgenţă,
dar că cea din septembrie nu a mai putut fi prinsă în buget, pentru că acesta era deja
alcătuit la acea dată şi nu s-a mai putut interveni.

Dl Mihăilescu Alexandru, reprezentantul Ministerului Finanţelor,
consideră că cererea de indexare în funcţie de creşterea preţului produselor de
consum este justificată, dar nu este justificată modificarea în funcţie de salariul
minim. După calculele acestui minister suma nu ar fi de 631 de miliarde, ci de 905
miliarde. Domnia sa propune o soluţie de compromis: prin alocarea măririlor cerute
pentru salariile existente, iar pentru fondurile necesare în vederea măririi posturilor
să se rămâne la situaţia din 1 septembrie, şi nu la 1 ianuarie. Dacă vor exista
posibilităţi, va creşte valoarea de referinţă sau se va umbla la coeficienţii de
ierarhizare.

Dl senator Grigore Zanc că ar fi bine ca pe viitor să nu se mai dea
atâtea detalii tehnice, faţă de situaţia existentă lucrurile sunt clare. Creşterile
necesare până la limita salariului minim se vor rezolva pe parcurs prin hotărâre sau
ordonanţă de urgenţă. Este bine să rămână la calculele de acum şi pe parcurs,
probabil, că se vor aranja şi celelalte probleme.

Dl senator Teodor Mircea Iustian, în cuvântul său a subliniat faptul că
cererea este îndreptăţită, iar guvernul, Ministerul de Finanţe în speţă, ar fi trebuit să
se gândească la o sursă de finanţare înainte de a anunţa că salariul minim pe
economie va creşte la 2,5 milioane lei.

Dl Mihail Alexandrescu, de la Ministerul Finanţelor, a atras atenţia
asupra faptului că dacă se vor aloca sume ţinându-se cont de salariul minim de
acesta va beneficia numai personalul neclerical, ajungându-se la situaţia paradoxală
ca cei cu studii superioare să aibă salarii mai mici decât aceştia.

Supusă votului, propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi �
13 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri.

Alte propuneri au venit tot din partea dlui senator Eugeniu Marius
Constantinescu, care a propus:

1. suplimentarea bugetului de stat pe anul 2003 alocat Ministerului
Culturii şi Cultelor cu suma de 4 miliarde lei şi includerea în anexa
3 a obiectivului de investiţii Catedrala Naşterea Domnului, din
Brăila;

2. suplimentarea bugetului pe 2003 alocat Ministerului Culturii şi
Cultelor cu suma de 2 miliarde lei pentru reparaţiile necesare la
Biserica Buna Vestire din Brăila, cu majorarea corespunzătoare a
sumei prevăzute pentru bugetul de stat pe 2003;

3. alocarea sumei de 5 miliarde lei din bugetul de stat pentru lucrările
de restaurare la Mânăstirea Măxineni, judeţul Brăila şi majorarea în
mod corespunzător cu această sumă a bugetului pe 2003 alocat
Ministerului Culturii şi Cultelor;
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4. alocarea sumei de 4 miliarde lei pentru construirea catedralei din
oraşul Ianca.

Reprezentanţii Ministerului de Finanţe nu au susţinut amendamentele
făcute, iar dl Tănase Laurenţiu, reprezentantul Ministerului Culturii şi Cultelor, a
menţionat că toate bisericile trebuie să se implice în acţiuni sociale şi filantropice,
pentru armonizarea şi echilibrarea vieţii religioase, dar că banii nu pot fi luaţi, aşa
cum s-a cerut, de la fondul de rezervă pus la dispoziţia Guvernului.

Dl secretar de stat a promis că se vor face eforturi în acest sens, dar
asta se va putea finaliza numai în momentul în care se vor face propuneri pentru
rectificarea bugetară.

Prima propunere a fost respinsă cu 4 voturi pentru, 8 voturi împotrivă
şi 4 abţineri.

A  doua   propunere   a  fost, de asemenea, respinsă cu 4 voturi pentru,
9 voturi împotrivă şi 4 abţineri.

Tot cu majoritate de voturi a fost respinsă şi cea de-a treia propunere �
4 voturi pentru, 10 voturi împotrivă şi 3 abţineri.

A patra propunere a fost votată cu 5 voturi pentru, 10 voturi împotrivă
şi 4 abţineri.

Următorul amendament a fost formulat de dl deputat Mircea Costache,
care a propus suplimentarea sumei alocate sprijinirii cultelor religioase cu suma de
6 miliarde lei, având ca destinaţie precisă finalizarea lucrărilor de construcţie la
Catedrala ortodoxă Sfântul Sava Gotul, din Buzău. Domnia sa a menţionat că
sumele prevăzute pentru sprijnirea activităţii cultelor religioase sunt insuficiente
raportate la necesităţile sprijinirii Bisericii Ortodoxe Române pentru finalizarea
unor lăcaşuri de cult, începute încă din 1991, de natură a asigura respectarea
dreptului la un serviciu religios desfăşurat în condiţii adecvate pentru adepţii celei
mai importante biserici, din punct de vedere numeric, din România. Domnia sa a
menţionat ca sursă de finanţare fondul aflat la dispoziţia Guvernului.

Reprezentantul   cultelor,   în    luarea    de  cuvânt, a menţionat că,
într-adevăr, această catedrală se află într-un stadiu avansat de construcţie şi ar
trebui intervenit în regim de urgenţă. Domnia sa a spus că nu sprijină
amendamentul, dar face promisiunea că va sprijini acordarea câtorva zeci de
milioane pentru această catedrală. Domnia sa a mai atras atenţia asupra faptului că
ministerul nu construieşte biserici, ci acordă un sprijin material pentru construirea
acestora.

Reprezentantului Ministerului Finanţelor i se pare rezonabilă
propunerea reprezentantului Ministerului Cultelor, în sensul că se vor obţine nişte
bani, dar acest lucru va fi făcut numai pe parcursul timpului, neputând să fie alocaţi
de la buget.

Dl deputat Nicolae Păun, în intervenţia sa, a apreciat răspunsurile
diplomatice ale reprezentanţilor celor două ministere, dar a atras atenţia asupra
faptului că problema se pune dacă amendamentul trece sau nu.
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Dl senator Teodor Mircea Iustian, la rândul său, a atras atenţia asupra
faptului că aceste obiective care sunt în stadiu avansat de finalizare, dacă nu vor
găsi sprijinul necesar pentru terminarea lor, pierderile materiale vor fi infinit mai
mari decât sumele alocate. Trebuie sprijinit acest amendament pentru a nu se pierde
ce s-a realizat până acum.

Supusă   la   vot  propunerea a fost respinsă, neîntrunind majoritatea �
8 voturi pentru, 8 voturi împotrivă şi 3 abţineri.

Înainte de a se retrage reprezentanţii Ministerului Culturii şi Cultelor,
dl preşedinte Nicolae Păun a supus la vot bugetul în întregul său. Bugetul a primit
un aviz favorabil, cu 18 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.

Primul   amendament   propus  în a doua parte a şedinţei a aparţinut
dlui deputat Bereczki Endre, care a propus ca din impozitul pe venit încasat la
bugetul de stat, începând cu data de 1 ianuarie 2003 la nivelul fiecărei unităţi
administrativ-teritoriale să se aloce 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, 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. Amendamentul are în vedere dispoziţiile referitoare la bugetele locale,
art.23 alin.(2). Domnia sa a motivat, în sprijinirea acestui amendament că, în
conformitate cu prevederile OG nr.70/2002, din bugetele locale se finanţează
cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, reparaţii, dotările independente la unităţile
de asistenţă medico-socială care au fost trecute în administrarea consiliilor locale.
Domnia sa a indicat ca sursă de finanţare redistribuirea sumelor alocate la bugetele
locale.

Reprezentanţii Ministerului Administraţiei Publice au menţionat că
bugetul este întocmit corect şi nu sunt de acord cu amendamentul propus, deoarece
la bugetele locale suma s-a mărit deja cu 5%, iar la comune cu 1%. În ceea ce
priveşte spitalele şi unităţile spitaliceşti, finanţarea se va face de la Casa de
Asigurări pentru Sănătate şi nu de la bugetele locale.

Supusă votului, propunerea dlui deputat Bereczki Endre a întrunit
majoritate de voturi � 11 voturi pentru şi 3 abţineri.

Următorul amendament formulat a aparţinut tot dlui deputat Bereczki
Endre, care a propus modificarea şi completarea art.43 din proiectului Legii
bugetului de stat pe anul 2003 astfel: �Capitolul X- Dispoziţii finale 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�.

Atât reprezentanţii Ministerului Administraţiei Publice, cât şi ai
Ministerului Finanţelor, nu au susţinut propunerea făcută, menţionând faptul că
aceste cote au fost discutate cu reprezentanţii care gestionează bugetele locale.
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Dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea, în luarea de cuvânt, a spus că
va sprijini total această propunere, menţionând faptul că personalul de la Arad care
deserveşte aceste centre nu şi-au putut primi salariile din luna iunie, iar handicapaţii
sunt muritori de foame. Consideră că este mai bine să nu se lase la latitudinea
administraţiilor locale să se ocupe de acest lucru.

Supus votului, amendamentul a fost acceptat cu majoritate de voturi �
11 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă.

Dl preşedinte Nicolae Păun  a adus la cunoştinţa membrilor celor trei
comisii că la data de 22 octombrie au fost depuse la secretariatul Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale un număr de 10
amendamente, formulate de un grup de deputaţi PSD � Brăila: Gheorghe Dragu,
Daniela Bartoş, Mihai Tudose şi Ion Ştefan, şi întreabă dacă cineva dintre
reprezentanţii celor care au formulat amendamentele sau ai grupului parlamentar
PSD vrea să le susţintă. Neaflându-se nimeni în sală care să şi le însuşească,
amendamentele nu au fost luate în dezbatere.

Următorul amendament a aparţinut dlui deputat Mircea Costache, care
a propus suplimentarea sumei alocate sprijinirii activităţii românilor de pretutindeni
şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, de la capitolele 5001, 5700 şi 5901,
de 15 miliarde lei, cu suma de 10 miliarde lei. Domnia sa a motivat că sumele
prevăzute pentru sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni  şi a organizaţiilor
reprezentative ale acestora sunt de aproximativ 10 ori mai mici decât cele pentru
minorităţi, mai ales în condiţiile în care imaginea României în lume devine
hotărâtoare pentru acceptarea ca membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană
şi în NATO, iar soarta comunităţilor româneşti de peste hotare a ajuns critică.
Domnia sa a menţionat ca sursă de finanţare fondul de rezervă aflat la dispoziţia
Guvernului.

Reprezentanţii Ministerului Informaţiilor Publice sunt de acord, în
principiu, în timp ce reprezentanţii Ministerului Finanţelor s-au opus, menţionând
că bugetul a fost deja calculat cu un deficit de 50.000 de miliarde şi orice
suplimentare este foarte complicată. Fondul la dispoziţia Guvernului nu este atât de
mare încât să satisfacă toate cererile propuse.

În cuvântul său, dl senator Teodor Mircea Iustian a menţionat că
înainte de primul război mondial erau prevăzute la buget sume destinate românilor
de la sud de Dunăre, pentru învăţarea limbii române, precum şi menţinerii culturii.
Acum nimeni nu se mai gândeşte la românii de pe Valea Timocului, şi nici la cei
din Ucraina, deoarece aceştia sunt într-o reală dificultate, iar acolo se cere imperios
necesară intervenţia guvernului, prin sume alocate de la buget.

Supus votului, amendamentul a întrunit majoritate de voturi � 12
voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri.

Următorul amendament propus a aparţinut Grupului parlamentar al
minorităţilor naţionale şi a fost susţinut de dl deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang, care a propus modificarea anexei 1, capitolele 5001, 5700 şi 5901,
art.40, alin.32, în sensul majorării cu 60 de miliarde lei, faţă de cele prevăzute în
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bugetul de stat pe 2003, în vederea sprijinirii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de
stat, potrivit legii. Domnia sa a motivat că promisiunile de reparare a sumelor
necesare depăşirii dificultăţilor financiare ale organizaţiilor cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale s-au agravat în mod constant. Mai mult de atât, unele dintre
minorităţi nu au reuşit să aibă un sediu propriu, fapt pentru care se confruntă cu
problema achiziţionării acestui sediu. În consecinţă, este nevoie de majorarea
alocaţiei bugetare pentru aceste organizaţii.

O altă propunere a fost formulată de dnii deputaţi Wittstock Eberhard-
Wolfgang şi Tokay Gheorghe, care au propus modificarea punctelor a) cu a1), cu
renumerotarea, pe cale de consecinţă, a punctelor textului, redactarea punctului a),
în următoarea formulare: �Sume alocate pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la
bugetul de stat potrivit Legii nr.72/1996 a partidelor politice, prin acoperirea
parţială a cheltuielilor materiale pentru funcţionarea sediilor organizaţiilor şi
filialelor acestora, precum şi pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii ale acestora,
cheltuieli de personal, cheltuieli pentru presă, carte, manuale şcolare, altele decât
cele subvenţionate prin legi speciale, publicaţii, cheltuieli pentru organizarea de
acţiuni culturale, ştiinţifice, simpozioane, adunări ale membrilor conform
statutului şi alte asemenea manifestări organizate în ţară şi în străinătate, cheltuieli
pentru unele activităţi sociale, pentru investiţii în bunuri mobile şi imobile
necesare desfăşurării activităţii organizaţiilor�.

Cele două propuneri au fost acceptate cu majoritate de voturi. Prima a
fost acceptată cu 10 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 3 abţineri, iar cea de-a doua
cu 12 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri.

Următorul vorbitor a fost dl Cristian Jura, preşedintele Consiliului
Naţional pentru Combaterea Discriminării, care a făcut o scrută prezentare a
activităţii acestei instituţii înfiinţată cu numai câteva luni în urmă, anunţând
participanţii la şedinţă că vrea să propună câteva amendamente.

Domnului preşedinte i s-a explicat că amendamentele nu pot fi
prezentate  de  o  instituţie,   ci   numai   de  deputaţi,  în   cazul   în  care  aceştia  şi
le   însuşesc.   Astfel,   dl senator   Ioan  Aurel   Rus şi dna deputat Mihaela
Muraru-Mândrea, preluând unul din aceste amendamente, au propus modificarea
anexei 3/52/09, în sensul majorării numărului de posturi la 50, cu majorarea
corelativă  a  fondului de salarii cu 3,2 miliarde lei, astfel că numărul total de
posturi va fi de 50, iar fondul total aferent salariilor de bază pe 2003 va fi
5.585.828.000 lei.

Dl preşedinte Cristian Jura a atras atenţia asupra faptului că în
organigrama de funcţionare a institutului au fost din capul locului 50 de posturi,
însă Ministerul Finanţelor a aprobat numai 30.

Reprezentantul Ministerului Finanţelor, în replică, a răspuns că acesta
este numărul legal, dar că acest număr este maximal, şi nu obligatoriu.
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Dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea a propus că o sursă de finanţare
ar putea fi aceea provenită din colectarea amenzilor.

Dl deputat Varga Attila, la rândul său, a menţionat că acest
amendament ar trebui aprobat pentru a nu compromite activitatea acestei instituţii,
cu atât mai mult cu cât prin statutul de înfiinţare erau prevăzute 50 de locuri.

Supusă votului, propunerea a întrunit majoritate de voturi � 7 voturi
pentru şi 5 abţineri.

Un  alt   amendament   însuşit     de   dl senator Ioan Aurel Rus şi de
dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea a fost făcut în sensul majorării sumei alocate
din bugetul de stat pe anul 2003 cu suma de 2,2 miliarde lei, prevăzută în anexă,
astfel ca suma totală propusă pe 2003 să fie 8.401.480.000 lei. Suma suplimentată
este necesară pentru realizarea programelor şi proiectelor cuprinse în planul de
activitate şi în exercitarea atribuţiilor instituţiei. Sursa de finanţare va fi fondul de
rezervă aflat la dispoziţia Guvernului.

Supus votului, amendamentul a fost acceptat cu majoritate de voturi �
9 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri.

Următorul amendament a fost formulat de dl senator Ioan Aurel Rus,
care a propus majorarea sumei cu 2 miliarde lei, sumă care va fi folosită pentru
promovarea imaginii României prin realizarea de programe, de acţiuni, deplasări în
ţară şi străinătate, organizarea de seminarii şi mese rotunde.

Supus votului, amendamentul nu a întrunit majoritate de voturi � 4
voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 2 abţineri.

Reprezentanţii Ministerului de Finanţe au menţionat că sumele cerute
pentru acest ultim amendament pot fi colectate din fonduri externe sau în cursul
exerciţiului bugetar, în raport de necesităţi, se pot face suplimentări.

În continuare, dl preşedinte Nicolae Păun a întrebat pe cei prezenţi
dacă mai au amendamente care urmează a fi aduse la cunoştinţa participanţilor,
precum şi dacă este cineva care vrea să-şi expună un punct de vedere înaintea
votului final.

Dl deputat Mircea Costache, concluzionând, a spus că bugetul luat în
discuţie este atât de mic deoarece o mulţime de instituţii au fost iertate de datoria
publică, care dacă ar fi fost colectată ar fi putut fi o sursă importantă la formarea
bugetului. Domnia sa este de părere că dacă unele amendamente luate în dezbaterea
comisiilor vor trece, mai mult ca sigur că sursa nu va fi cea indicată, adică fondul
de rezervă pus la dispoziţia Guvernului, ci Casa Naţională de Asigurări.

Supus votului, bugetul în întregul său a fost votat cu 18 voturi pentru,
1 vot împotrivă şi 1 abţinere.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările celor trei comisii.
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