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  La şedinţă au participat 11 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: Otto 
Weber (PNŢCD-Civic-Ecologist) – plecat în delegaţie, Viorel Hrebenciuc 
(PDSR), Ioan Pintea (PD) şi Valeriu Stoica (PNL) – care este membru al 
Guvernului. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, care, în deschidere a supus spre aprobare proiectul 
ordinii de zi, pe care sunt înscrise următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 123 din 
Legea învăţământului nr. 84/1995 modificată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 36/1997  
  2. Propunerea legislativă privind “Confiscarea averilor 
conducătorilor de întreprinderi, bănci, instituţii de stat şi organizaţii obşteşti 
care au adus prejudicii bugetelor naţionale în perioada 1990-1998 şi au datorii 
la acestea”  
  3. Propunerea legislativă privind acordarea titlului de 
“Ambasador onorific al României”. 
  Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  S-a trecut la examinarea punctului 1 înscris pe ordinea de zi.  
  Domnul deputat Tănase Tăvală, invocând punctul de vedere al 
Guvernului, a propus ca acestei propuneri legislative să i se dea un aviz de 
respingere. 
  Domnul deputat Petre Ţurlea a atras atenţia că cel mai avizat să 
ştie ce este constituţional şi ce nu este Consiliul Legislativ, atrăgând atenţia că 
acesta a dat un aviz favorabil. 
  Domnul deputat Tokay György, în replică, a atras atenţia 
domnului deputat Petre Ţurlea că afirmaţia domniei sale este eronată, 
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deoarece organul chemat să spună dacă o lege este constituţională sau nu este 
Curtea Constituţională, şi nu Consiliul Legislativ, acestuia revenindu-i 
misiunea să dea numai un aviz consultativ. Consiliul Legislativ are un 
caracter tehnic, iar reglementările constituţionale sunt făcute de Curtea 
Constituţională. Părerea personală este că legea nu trebuie modificată şi, 
alăturându-se domnului deputat Tănase Tăvală, propune un aviz negativ. 
  Domnul deputat Petre Ţurlea consideră că, în condiţiile de astăzi, 
în care România nu este nici stat de drept şi nici democratic, şi în care 
hotărârile Curţii de Conturi au un caracter politic aservit puterii, nu consideră 
că hotărârile luate de aceasta au şi darul de a apăra Constituţia şi 
reglementările ei. 
  Domnia sa este de părere că cei care vor vota împotrivă sunt, de 
fapt, cei care luptă pentru disoluţia statului unitar român. 
  Referindu-se la aprecierile domnului deputat Petre Ţurlea, 
domnul deputat Varga Attila respinge afirmaţia că România nu este un stat de 
drept şi democratic.  
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner consideră că nu este 
cazul să dezvoltăm parti-pris-urile politice pentru că atunci şi domnia sa ar 
putea afirma că domnul Valer Dorneanu, care în prezent este Preşedintele 
Consiliului Legislativ, a fost ministru în timpul regimului Iliescu. Domnia sa 
subliniază că, personal, nu a atacat niciodată deciziile luate de Consiliul 
Legislativ datorită faptului că i s-au părut corecte. 
  Domnul deputat Marţian Dan consideră că această controversă 
nu îşi are rostul, pentru că, indiferent de conţinutul punctului de vedere al 
Consiliului Legislativ sau al Guvernului, membrii comisiei sunt singurii care 
pot hotărî dacă acestei propuneri legislative i se va acorda un aviz favorabil 
sau unul negativ. 
  Domnul deputat Marţian Dan consideră că modificarea făcută în 
această propunere legislativă nu poate deranja pe nimeni, ea neexcluzând 
posibilitatea ca minorităţile naţionale să înveţe în limba maternă şi declară că 
nu înţelege de ce este atâta încrâncenare în această problemă din partea 
UDMR-ului şi cu ce ar deranja ca într-o universitate multiculturală să existe şi 
o secţie în limba română. 
  Domnul deputat Tokay György, în replică, a subliniat faptul că 
UDMR nu a avut niciodată nimic împotriva acestui lucru, că tuturor 
maghiarilor le place să vorbească româneşte, dar nu le place să fie obligaţi să 
o facă. În continuare, domnia sa este de părere  că, aşa cum este prezentată 
modificarea, face din naţiunea română o naţiune dominantă.  
  Doamna deputat Mitzura Arghezi, la rândul său, s-a arătat 
nedumerită de afirmaţia făcută de domnul deputat Tokay György. Nu înţelege 
patima cu care se face această afirmaţie că “naţiunea română este o naţiune 
dominantă”; românii sunt mai numeroşi, dar asta nu face din ei o naţiune 
dominantă şi nu vede de ce această prevedere din propunerea legislativă 
lezează minoritatea maghiară, în condiţiile în care pe plan european am fost 
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întotdeauna daţi ca exemplu de modul în care respectăm drepturile 
minorităţilor naţionale. 
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang consideră că 
deoarece există un text unitar, care a fost votat de curând, care a apărut în 
Monitorul Oficial al României, nu vede de ce ar trebui modificat, el fiind 
corect şi rezultatul unor rezultatul unor dezbateri îndelungate. Este de părerea 
colegilor Tokay György şi Tănase Tăvală, în sensul neacordării unui aviz 
favorabil. 
  Supusă la vot, propunerea de respingere a întrunit majoritate de 
voturi – 6 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 
  Din acest moment, lucrările şedinţei sunt conduse de domnul 
deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang. 
  S-a trecut la examinarea punctului 2 înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă privind “Confiscarea averilor conducătorilor de 
întreprinderi, bănci, instituţii de stat şi organizaţii obşteşti care au adus 
prejudicii bugetelor naţionale în perioada 1990-1998 şi au datorii la acestea”. 
  Primul   înscris     la     cuvânt,  domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner, şi-a expus punctul de vedere, fiind unul dintre iniţiatori. 
Domnia sa a arătat că la baza iniţiativei legislative a stat ideea eradicării 
corupţiei, având în vedere averile fabuloase care au fost acumulate în ultimii 
10 ani. În avizul Consiliului Legislativ este invocată Legea nr. 115/1996 dar 
domnia sa se întreabă de câte ori această lege a fost aplicată, pentru că, după 
ştiinţa domniei sale, nici măcar o singură avere nu a fost confiscată în baza 
acestei legi, cel mai apropiat exemplu fiind cel al lui George Constantin 
Păunescu, care a dispărut, pur şi simplu, şi nimeni nu ştie unde este. Averi 
fabuloase s-au făcut prin furt sau fraudă fiscală, iar persoanele cărora le 
aparţin se plimbă în libertate şi nimeni nu le face nimic.  

Având în vedere că textul nu este coerent şi bine întocmit, 
domnia sa este de părere că el ar trebui să fie dat unor specialişti, pentru a-l 
pune bine în pagină. 

În continuare, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus 
două soluţii de rezolvare: propunerii să i se dea un aviz favorabil, cu 
recomandarea ca la întocmirea raportului comisia sesizată în fond să ţină 
seama de criticile formulate în avizul Consiliului Legislativ sau ca propunerea 
să fie retrimisă iniţiatorilor pentru reformulare, în speţă, domnului Alexandru 
Ionescu (FER), care este principalul iniţiator. 

Domnul deputat Liviu Alexandru Mera consideră că Consiliul 
Legislativ, prin avizul său negativ, a amendat lipsa de coerenţă a textului şi 
faptul că în această lege se prind fragmentar numai anumite categorii, nefiind 
prinse toate categoriile care ar trebui trase la răspundere.  

O altă obiecţie a domnului Liviu Alexandru Mera s-a referit la 
felul în care a fost constituită comisia, precum şi asupra modului în care 
aceasta urmează să fie retribuită.  

Doamna consilier Ecaterina Ivăncescu a atras atenţia, membrilor 
comisiei,  că în cazuri similare s-a procedat la amânarea discutării propunerii 
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respective şi invitarea iniţiatorului în scopul modificării textului. O altă 
variantă propusă de domnia sa ar fi ca textul respectiv să constituie 
amendamente în vederea modificării Legii nr. 115/1996, în sensul prinderii şi 
a celorlalte categorii care nu sunt prevăzute în ea. 

Domnul deputat Tănase Tăvală a propus amânarea discutării 
acestei propuneri legislative şi invitarea iniţiatorilor. 

O părere contrară a avut domnul deputat Petre Ţurlea, opinând că 
această lege nu trebuie să fie respinsă, pentru că cea care trebuie să opereze 
modificări pe text este Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, care este 
sesizată în fond. Domnia sa a fost de părere că, chiar dacă invitând iniţiatorii 
vom modifica textul, Comisia juridică tot va mai opera modificări pe el. 

La rândul său, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a relevat 
faptul că, cunoscând modul în care lucrează Comisia juridică, dacă noi vom 
da un aviz favorabil, mai mult ca sigur că aceasta o va respinge, drept pentru 
care consideră că este mult mai bine ca în cadrul comisiei noastre să se 
modifice textul în aşa fel încât el să aibă o formă juridică şi coerentă. 

În final, s-a votat cu unanimitate de voturi pentru amânarea 
discutării propunerii legislative şi invitarea iniţiatorilor. 

S-a trecut la examinarea punctului trei înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă privind acordarea titlului de “Ambasador onorific al 
României”, la care domnul deputat Tănase Tăvală a propus un aviz favorabil, 
cu condiţia înlocuriea titlului de “Ambasador onorific”, deoarece, personal, 
consideră că formula nu este dintre cele mai fericite, lucru care, de altfel, este 
subliniat şi în avizul Consilului Legislativ. 

Domnul deputat Petre Ţurlea, împărtăşind punctul de vedere al 
domnului deputat Tănase Tăvală, a relevat faptul că titlul de “ambasador”, 
desemnează un rang diplomatic cu care este investit un reprezentant 
diplomatic al unui stat într-un alt stat. 

Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang atrage atenţia că 
în această propunere legislativă “ambasador” are cu totul alte conotaţii, decât 
cele care se referă la un rang diplomatic, ambasadori onorifici putând fi 
sportivi, muzicieni, scriitori etc. 

Doamna consilier Ecaterina Ivăncescu, la rândul său, a susţinut 
părerea domnului deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang arătând că aici 
ambasadorul este numai onorific şi nu are legătură cu funcţia de ambasador. 
Un exemplu de astfel de ambasador ar putea fi Nadia Comăneci, care nu a 
avut niciodată un rang diplomatic dar ea l-ar putea primi, ca o recunoaştere a 
valorii sale în domeniul său de activitate. 

Domnul consilier Aurel Zamfirescu a atras atenţia însă că în 
propunerea legislativă nu există nici un fel de criteriu în ceea ce priveşte 
atribuirea sa şi că ar trebui ca aceste criterii să fie introduse, pentru a se evita 
comiterea unor erori. 

Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus 
acordarea unui aviz favorabil, cu menţiunea luării în consideraţie a 
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recomandărilor formulate în avizul Consiliului Legislativ, de către comisia 
sesizată în fond. 

Propunerea domniei sale a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 

Ordinea   de  zi fiind epuizată, domnul deputat Wittstock 
Eberhard-Wolfgang declară închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu      Chisnăr Atena 
   
 


