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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale din zilele de 29, 30 şi 31 august, din perioada vacanţei 

parlamentare, au participat 9 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Viorel Hrebenciuc 

(PDSR), Petre Ţurlea (PUNR), Varga Attila (UDMR), Liviu Alexandru Mera (PD), Pintea 

Ioan (independent) şi Valeriu Stoica (PNL), care este membru al Guvernului. 

  Pe ordinea de zi a lucrărilor şedinţelor, aprobată în unanimitate, au fost 

înscrise următoarele iniţiative legislative: 

1. Propunerea   legislativă   privind    modificarea    şi     completarea Legii nr. 69/1992 

pentru alegerea Preşedintelui României. 

2. Propunerea   legislativă    privind    modificarea unor dispoziţii ale Legii nr. 69/1992 

pentru alegerea Preşedintelui României.  

3. Propunerea legislativă cu privire la completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea 

Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 

4. Proiectul de Lege privind regimul juridic al contravenţiilor.  

5. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 5 din Legea partidelor politice nr. 

27/1996. 

6. Propunerea legislativă privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor persoane.  
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7. Propunerea legislativă privind alocaţia suplimentară pentru copiii din familiile 

monoparentale şi majorarea alocaţiei de stat pentru copii şi a alocaţiei suplimentare 

pentru familiile cu copii. 

8. 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". 

9. Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri pentru crearea unui cadru 

organizat pentru exercitarea controlului parlamentar asupra modului de aplicare a unor 

dispoziţii din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al 

acesteia. 

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 1 - care vizează 

introducerea unui control psihiatric, menit să ateste capacitatea de folosinţă, în sens juridic, 

pentru persoanele ce candidează la funcţia de preşedinte al României - majoritatea 

membrilor comisiei şi-au exprimat rezerva faţă de introducerea în Legea nr. 69/1992 a unei 

atari dispoziţii. Astfel, cu excepţia domnului deputat Şerban Rădulescu-Zoner, care s-a 

pronunţat în favoarea avizării propunerii, mai mulţi deputaţi - printre care domnii deputaţi 

Tokay György, Wittstock Eberhard-Wolfgang şi Marţian Dan  - au arătat, în luările de 

cuvânt,  că partidele şi formaţiunile politice, pe de o parte, şi alegătorii înşişi, pe de altă 

parte, au discernământul necesar pentru a nu propune sau vota persoane anormale din 

punct de vedere al sănătăţii mentale, pentru funcţia supremă în stat. În plus, s-a atras 

atenţia asupra riscului ca propusa comisie medicală de expertiză psihiatrică să fie 

manipulată politic, ţinând seama de modul lacunar şi imprecis al dispoziţiei referitoare la 

crearea acesteia, ca şi de faptul că reglementările Codului de procedură penală referitoare 

la expertiza psihiatrică obligatorie în cauze penale grave nu sunt aplicabile în cazul 

candidaţilor la preşedinţia ţării. În context, a fost menţionată şi observaţia cuprinsă în 

avizul Consiliului Legislativ care atrage atenţia asupra faptului că, dacă e cazul să se 

instituie o comisie, atunci aceasta nu ar trebui să fie una exclusiv de expertiză psihiatrică, 

ci să aibă un profil medical mai larg, care s-o facă aptă să examineze şi să evalueze starea 

generală de sănătate a fiecărui candidat şi, prin urmare, capacitatea de exerciţiu  a 

respectivelor persoane de a-şi asuma atribuţiile şi răspunderile ce revin funcţiei de 

preşedinte al ţării. Ţinând seamă de cele prezentate, Comisia a decis, cu majoritate de 

voturi, să nu acorde aviz favorabil iniţiativei legislative în discuţie. 

La punctul 2 înscris pe ordinea de zi, membrii Comisiei şi-au exprimat 

acordul de principiu cu creşterea numărului de susţinători pentru depunerea candidaturii la 

preşedinţie, dar au constatat că propunerea legislativă a rămas fără   obiect,   în   urma   
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emiterii    Ordonanţei    de    urgenţă a Guvernului nr. 129/2000 privind modificarea Legii 

nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi a Legii nr. 69/1992 

pentru alegerea Preşedintelui României, care ridică numărul minim de susţinători pentru 

depunerea unor astfel de candidaturi de la 100.000 la 300.000, faţă de 200.000 - cât propun 

autorii iniţiativei legislative. 

În cadrul discuţiilor asupra propunerii legislative de la punctul 3, mai mulţi 

membri ai Comisiei au relevat faptul că nu există temei pentru a extinde şi asupra 

cetăţenilor de origine etnică română din judeţele Covasna şi Harghita dispoziţia alin. (2) al 

art. 59 din Constituţie referitoare la reprezentarea în Parlament a organizaţiilor cetăţenilor 

aparţinând minorităţilor naţionale care nu obţin, în alegeri, numărul de voturi necesare 

pentru un mandat de deputat.  

În   susţinerea    acestei   interpretări   a   Constituţiei şi a Legii nr. 68/1992 

pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, mai mulţi deputaţi au evidenţiat că nu 

există o similaritate între situaţia românilor care sunt minoritari în judeţele Harghita şi 

Covasna şi situaţia minorităţilor naţionale cărora li s-au acordat unele facilităţi pentru a 

obţine un mandat în Parlament. La nivel naţional global, există o deosebire calitativă între 

situaţia românilor din cele două judeţe şi situaţia minorităţilor naţionale, în special a 

acelora care nu trăiesc compact într-o zonă determinată. În timp ce cetăţenii de origine 

etnică română sunt bine reprezentaţi în forul legiuitor al ţării şi au astfel posibilitatea de a 

pune în Parlament şi de a determina rezolvarea problemelor specifice ale românilor din 

cele două judeţe menţionate, minorităţile naţionale cu efective mai mici şi trăind în condiţii 

de diseminare teritorială nu au posibilitatea de a pune problemele lor şi de a sensibiliza 

legislativul cu acestea, dacă nu li se acordă facilităţi de reprezentare în Parlament prin 

acordarea unui mandat de deputat chiar dacă candidaţii prezentaţi de organizaţiile lor în 

alegeri nu au obţinut numărul de voturi ce dă dreptul la un mandat de deputat. În urma 

discuţiilor purtate, s-a supus votului propunerea de avizare a iniţiativei legislative, dar 

aceasta nu a obţinut numărul necesar de voturi. 

Trecându-se la examinarea punctului 4 de pe ordinea de zi - Proiectul de 

Lege privind regimul juridic al contravenţiilor - şi a punctului 5 - Propunerea legislativă 

pentru completarea articolului 5 din Legea partidelor politice nr. 27/1996 - acestea au fost 

avizate favorabil de Comisie. 

Propunerea legislativă privind pensionarea cu reducere de vârstă a   unor 

persoane - ce prevede pensionarea minerilor cu vârsta cuprinsă între 46 şi 49 de ani şi o 

vechime în grupa I-a de muncă cuprinsă între 16 şi 19 ani - care nu intră sub incidenţa 

Legii nr.19/2000 ce va intra în vigoare anul viitor, a suscitat opinii contradictorii. În acest 



 4
sens, domnii deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner, Gheorghe Vâlceanu şi Tănase Tăvală s-au 

pronunţat împotriva avizării acestei propuneri legislative. În susţinerea acestei poziţii 

domniile lor au evocat situaţia dificilă în care se află fondurile de asigurări sociale pentru 

plata pensiilor către pensionarii deja existenţi, raportul necorespunzător existent între 

persoanele active şi cele pensionate, tendinţa îngrijorătoare de a coborî în continuare, pe 

fondul marilor greutăţi economice şi sociale în care se zbate România, vârsta de 

pensionare, tendinţă ce este contrară evoluţiei europene etc.  În sprijinul acestui curent de 

opinie, doamna Irina Moroianu-Zlătescu, directorul Institutului Român pentru Dreptului 

Omului, ce a participat   la    dezbateri,    a   evocat  avizele  negative  date  de  Consiliul 

Economic-Social şi de Guvern propunerii legislative în discuţie. 

Exprimând acordul la obiecţiile formulate mai sus, domnul deputat Marţian 

Dan a atras atenţia asupra situaţiei de-a dreptul catastrofale  create în minerit, în special în 

Valea Jiului, în urma aplicării, după 1996, a unui program aventurist de restructurare a 

mineritului, program bazat pe plăţi compensatorii pentru cei disponibilizaţi, fără a se 

manifesta o preocupare efectivă, practică şi perseverentă vizând promovarea unor activităţi 

economice alternative care să ofere noi debuşee pentru angajarea forţei de muncă 

disponibilizate. Din această cauză, zeci de mii  de familii se zbat într-o mizerie 

înspăimântătoare nemaiavând acces la sursele elementare de existenţă, nemaiputând să o 

scoată de la o zi la alta. Deznădejdea şi disperarea în care au fost aruncaţi minerii din Valea 

Jiului au generat forme de protest de un dramatism ieşit din comun, precum repetatele 

greve ale foamei, autoincendierile, protestele în faţa Guvernului ale unor mineri istoviţi, 

veniţi în Capitală să ceară de muncă, manifestări ce au zguduit profund în repetate rânduri 

opinia publică românească etc. Dată fiind această situaţie, ce se poate agrava şi mai mult, 

odată cu venirea sezonului rece, domnul deputat a propus invitarea, la o proximă şedinţă a 

Comisiei, a iniţiatorului propunerii legislative pentru a oferi informaţii suplimentare cu 

privire la numărul persoanelor estimate a intra sub incidenţa unei asemenea reglementări şi 

implicaţiile pe care ea le-ar avea asupra bugetului de pensii etc., sugestie împărtăşită de 

membrii comisiei şi care a dus la amânarea deciziei în legătură cu avizarea propunerii 

legislative în discuţie. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi - prin care se 

urmăreşte o ameliorare a situaţiei copiilor din familiile cu mari dificultăţi economice, ce ar 

urma să se realizeze prin majorarea cuantumului actual a alocaţiei de stat pentru copii, a 

alocaţiilor suplimentare pentru familiile cu mai mulţi copii şi introducerea alocaţiei 

suplimentare pentru copiii din familiile monoparentale în cuantum egal cu cel al alocaţiei 
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de stat pentru copii - a primit aviz favorabil cu unanimitate de voturi, într-o formă uşor 

amendată.  

 În continuare, Comisia a trecut la examinarea propunerii legislative 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. În cursul dezbaterilor s-a evidenţiat faptul că problematica tratată este una ce 

reţine atenţia unor segmente ale societăţii, dar şi faptul că modul de tratare a acestei 

problematici şi soluţiile propuse în textul înaintat deputaţilor ridică numeroase chestiuni de 

principiu şi de natură a soluţiilor imaginate de iniţiatori. În acest context, domnul deputat 

Şerban Rădulescu-Zoner, care figurează printre iniţiatori, a arătat că nu mai susţine 

propunerea legislativă în forma prezentată. Având în vedere şi alte aspecte legate de 

această propunere legislativă, s-a hotărât invitarea domnului deputat Alexandru Ionescu, 

iniţiatorul de fapt al acesteia, la o şedinţă viitoare a Comisiei în vederea continuării 

dezbaterii şi adoptării unei decizii în cunoştinţă de cauză. 

  Propunerea legislativă de la punctul 9 al ordinii de zi a fost şi ea amânată în 

scopul asigurării participării la dezbateri a unui reprezentant al iniţiatorilor pentru a lămuri 

unele aspecte legate de lacunele existente în text, lacune ce riscă să facă neoperaţională 

concepţia ce inspiră această iniţiativă legislativă.  

 

 

PREŞEDINTE, 

 

 

Marţian Dan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


