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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 25 mai 2000 au participat 8 
deputaţi, fiind absenţi următorii deputaţi: Ioan Pintea (independent), 
Gheorghe Vâlceanu şi Viorel Hrebenciuc (PDSR), Tănase Tăvală (PNŢCD), 
Liviu Alexandru Mera (PD), Wittstock Eberhard-Wolfgang (Grupul 
minorităţilor naţionale), precum şi Valeriu Stoica (PNL) – care este membru 
al Guvernului. 
  Pe ordinea de zi, aprobată în unanimitate, au fost înscrise 
următoarele iniţiative legislative: 
  1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a 
certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-
martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi 
luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989  
  2. Propunerea   legislativă   cu   privire   la   completarea Legii 
nr. 68/1992 pentru alegerea Camera Deputaţilor şi Senatului. 
  La punctul 1 al ordinii de zi au continuat dezbaterile începute în 
şedinţa precedentă, cu prezentarea amendamentelor la textul proiectului de 
lege. 
  Pentru a asigura eficienţa în activitatea Comisiei speciale, 
domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner şi domnul deputat Marţian Dan au 
propus amendarea art. 1, constând în introducerea, în partea finală a acestui 
articol, în varianta adoptată de Senat, a unui text ce reglementează 
posibilitatea instituirii unor grupuri de lucru, subordonate Comisiei speciale, 
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pentru a asigura verificarea certificatelor acordate revoluţionarilor într-un 
timp cât mai scurt posibil. 
  Amendamentul a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
  Un alt amendament, prezentat de domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner, s-a referit la introducerea, în cuprinsul art. 1 al textului 
Ordonanţei de urgenţă, a unui alineat nou instituind cerinţa, în ce îi priveşte 
pe preşedintele, vicepreşedintele şi membrii comisiei speciale, cu excepţia 
preşedintelui asociaţiei de revoluţionari, care intră în componenţa acesteia, de 
a nu face parte din rândul persoanelor beneficiare de drepturile acordate în 
baza Legii nr. 42/1990. Şi acest amendament a fost însuşit de comisie. 
  Alte amendamente, aprobate de membrii comisiei, s-au referit la 
modificări redacţionale şi a termenului limită până la care Comisia specială 
urmează să-şi prezinte raportul conform alin. (3) al art. 3. De asemenea, a mai 
fost aprobat un amendament al domnului Şerban Rădulescu-Zoner prevăzând 
inserarea, în textul art. 6 al ordonanţei de urgenţă, a unor documente 
suplimentare care vor trebui prezentate de către preşedinţii asociaţiilor de 
revoluţionari, cu prilejul discutării dosarelor membrilor acestora deţinători de 
certificate. 
  Şi această propunere de amendare a fost adoptată cu majoritate 
de voturi.  
  Supus la vot, în forma amendată, proiectul de lege a primit aviz 
favorabil cu majoritate de voturi. 
  La discutarea propunerii legislative de la punctul 2 al ordinii de 
zi, domnul deputat Petre Ţurlea, în calitate de iniţiator, a invocat - în sprijinul 
avizării favorabile a iniţiativei sale - atât avizul pozitiv dat de Consiliul 
Legislativ, cât şi textul art. 13 al Recomandării nr. 1201 din 1993 a 
Consiliului Europei, inclus şi în Tratatul dintre România şi Ungaria din anul 
1996.  Reprezentantul Grupului parlamentar al UDMR, domnul deputat Attila 
Varga, a propus respingerea iniţiativei legislative, considerând-o 
neconstituţională, întrucât prevederile alin. (2) al art. 59 din Constituţie se 
referă în mod expres la organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, or locuitorii români ai judeţelor Harghita şi Covasna nu pot fi 
consideraţi ca reprezentând o minoritate naţională. În plus, a argumentat 
dânsul, discriminarea pozitivă, la care se referă standardele europene, are în 
vedere doar minorităţile naţionale, ea fiind una de strictă interpretare şi  nu ar 
trebui extinsă, în sensul propus de inţiator, la dispoziţii din Legea nr. 68/1992 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, deoarece acest lucru ar 
echivala cu o modificare a Constituţiei.  
  Opiniile celorlalţi membri ai comisiei au fost împărţite. Astfel: 
doamna deputată Mitzura Arghezi s-a pronunţat în sprijinul avizării 
favorabile, în timp ce domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner şi-a manifestat 
dezacordul faţă de aceasta.  
  Domnul deputat Marţian Dan, exprimând o poziţie nuanţată, a 
arătat   că   propunerea   legislativă  ar fi justificată în cazul când numărul 
total al cetăţenilor de naţionalitate română, cu drept de vot din judeţele 
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Harghita şi Covasna - unde etnia maghiară este majoritară - nu ar fi suficient 
pentru a acoperi – în fiecare judeţ – numărul de voturi necesar în vederea 
obţinerii unui mandat de parlamentar. Domnul deputat a arătat, în continuare, 
că expunerea de motive nu conţine suficiente date cu privire la numărul de 
candidaţi pe care partidele politice ale românilor din cele două judeţe i-au 
propus în alegerile din 1990, 1992 şi 1996 şi nici date concrete cu privire la 
numărul de voturi obţinute de aceştia. Ar putea exista riscul, prin adoptarea 
acestei legi, să se ajungă la o soluţie de natură să acopere mai degrabă o 
incapacitate a românilor din cele două judeţe de a se manifesta unitar, 
susţinând în alegeri un candidat unic, credibil şi cu şanse de a obţine numărul 
de voturi necesar unui mandat parlamentar. Din aceste motive, soluţia propusă 
este discutabilă.  
  În final, supusă la vot, propunerea de avizare favorabilă a întrunit 
4 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 1 abţinere. Prin urmare, avizarea ei a 
rămas nedecisă.  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 
 
 


