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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 3 septembrie 2003

Ieri, 3 septembrie 2003, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi

următoarea iniţiativă legislativă: Propunerea legislativă privind modificarea

şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii

deputaţi: Filip Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu din Grupul

parlamentar al PSD, precum şi dl deputat Liviu-Alexandru Mera, aflat în

concediu medical.

1.Propunerea legislativă privind regimul mormintelor, cimitirelor şi

operelor comemorative de război şi înfiinţarea Societăţii Naţionale pentru

Cinstirea Eroilor.

2. Propunerea legislativă privind Amendament la Legea 586/2002

pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr.105/1999 privind

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile

instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie

1945 din motive etnice.
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La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 1 al ordinii de zi,

deputaţii s-au pronunţat cu unanimitate de voturi pentru avizarea negativă a

acesteia din motive de paralelism legislativ şi de procedură, întrucât un

proiect de lege cu conţinut similar - intitulat proiect de Lege privind regimul

mormintelor şi operelor comemorative de război - a fost înaintat Senatului

de către Guvern, care l-a adoptat. Acesta a fost trimis apoi spre dezbatere

Camerei Deputaţilor, la Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă

naţională, care a întocmit deja raportul ce a ajuns pe ordinea de zi a Camerei.

La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 2 al ordinii de zi,

deputaţii au decis - cu unanimitate de voturi - avizarea favorabilă a acesteia

într-o formă amendată. Amendamentul adoptat cu unanimitae de voturi - a

constat din eliminarea din finalul textului iniţiativei legislative a sintagmei

�precum şi plata impozitului pe salariu� - care nu mai concordă cu

terminologia legislaţiei fiscale privind impozitul pe venitul global.

Secretar

deputat  Florea  Buga

Întocmit: exp. Gheorghiu V.Laurenţiu
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