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CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 25 martie 2003

La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Filip Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din
Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al Guvernului.

Proiectul ordinii de zi conţine următoarele puncte:
1. Proiectul   de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2003 pentru

modificarea şi   completarea   Ordonanţei   Guvernului    nr.26/2000   cu  privire
la  asociaţii   şi  fundaţii

2. Propunerea   legislativă   privind    modificarea şi completarea Legii nr.189 din
8 decembrie 1999

3. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.189/2000 pentru aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate pe motive etnice de către regimurile instaurate în România cu
începere de la 6 septembrie 1940 şi până la 6 martie 1945.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, a propus introducerea pe ordinea de zi a unui nou punct: �Diverse�.

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
În cadrul capitolului �Diverse�, dl preşedinte Nicolae Păun a adus la

cunoştinţa participanţilor conţinutul scrisorii adresată de către dl Gheorghe Funar,
primarul municipiului Cluj Napoca, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale. Scrisoarea a adus la cunoştinţă faptul că în ziua
de 14 martie a.c., în Biserica Reformată din Cluj Napoca a avut loc, sub deviza
�Deşteaptă-te maghiare!�, �Forumul din martie�, o acţiune antiromânească în
opinia domniei sale, în cadrul căreia au fost adoptate următoarele documente:
•  Rezoluţie cu privire la modificarea Constituţiei României
•  Rezoluţie cu privire la continuarea culegerii semnăturilor de sprijinire a

autoadministrării Comunităţii Naţionale Maghiare din Ardeal şi alegerii
Consiliului Naţional Maghiar din Ardeal
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•  Rezoluţie cu privire la înfiinţarea Consiliului Consultativ Naţional de pe lângă
Comitetul de Iniţiativă a Consiliului Naţional Maghiar din Ardeal

•  Rezoluţie cu privire la înfiinţarea Comitetului de Iniţiativă al Consiliului
Naţional Maghiar din Ardeal

•  Rezoluţie privind înfiinţarea Serviciului de Monitorizare Naţională Maghiară şi
Bisericească Ardeleană

•  Rezoluţie cu privire la aplicarea Legii Statutului Maghiarilor şi la cetăţenia
dublă a maghiarilor din afara graniţelor Ungariei

•  Rezoluţie privind organizarea de forumuri pe întreg teritoriul Ardealului
Dl Gheorghe Funar subliniază, în scrisoarea adresată, faptul că a avut

loc o încălcare a prevederilor Constituţiei României şi ale Legii privind siguranţa
naţională (Legea 151/1991), primarul municipiului Cluj Napoca solicitând
analizarea în cadrul comisiei a acţiunilor antiromâneşti ale UDMR-ului şi aplicarea
de sancţiuni, în consecinţă.

Invitat să îşi exprime punctul de vedere, dl deputat Varga Attila
consideră că rezolvarea cerută de primarul municipiului Cluj Napoca nu este treaba
şi nu se înscrie în cadrul atribuţiilor comisiei, subliniind în acelaşi timp că acest
Forum nu a avut loc sub egida UDMR, întrunirea făcându-se cu sprijinul societăţii
civile.

În ceea ce priveşte rezoluţiile expuse, dl deputat Varga Attila este de
părere că propunerile făcute nu sunt anticonstituţionale (cum este, de pildă,
propunerea de modificare a Constituţiei). Propune ca din partea comisiei să fie
trimisă o scrisoare, adresată primarului Gheorghe Funar, prin care să i se aducă la
cunoştinţă că în soluţionarea acestei probleme Comisia pentru drepturile omului,
culte şi problemele minorităţilor naţionale nu are nici un fel de competenţe şi în
care să se menţioneze, de asemenea, că aceasta este o problemă pentru care ar
trebui să se adreseze Parchetului. Opinia dlui deputat Varga Attila a fost îmbrăţişată
de toţi membrii comisiei.

Trecându-se  la   analizarea   proiectelor    înscrise   pe ordinea de zi,
dl preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de precizări asupra primului punct,
proiectul   de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2003 pentru
modificarea şi   completarea   Ordonanţei   Guvernului    nr.26/2000   cu  privire  la
asociaţii   şi  fundaţii.

Domnia sa a menţionat că obiectul de reglementare îl constituie
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, în sensul reglementării unor situaţii privind dobândirea
statutului de utilitate publică a persoanelor juridice fără scop lucrativ, incluzând
printre acestea şi federaţiile, precum şi stabilirea unor măsuri diferenţiate de
finanţare. Proiectul face parte din categoria legilor ordinare şi a primit un aviz
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favorabil din partea Consiliului Legislativ, cu o serie de recomandări de tehnică
legislativă.

Dl preşedinte Nicolae Păun a făcut cunoscut că la proiectul de lege
sunt anexate şi observaţiile şi propunerile de amendare elaborate de Grupul
parlamentar al minorităţilor naţionale şi de Grupul parlamentar al UDMR.

Primul vorbitor, dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea, s-a declarat,
de la început, împotriva acordării unui aviz favorabil, considerând că fiecare guvern
ar trebui să-şi dea ordonanţa lui şi să stabilească care este organul de interes public.
Domnia sa nu sprijină ideea amendării ordonanţei de urgenţă şi propune acordarea
unui aviz negativ.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang nu consideră că
amendamentele ar trebui analizate în comisie, deoarece Comisia juridică este
sesizată în fond, iar Comisia de drepturile omului trebuie să elaboreze numai un
aviz. Domnia sa consideră că Ordonanţei i se poate da un aviz favorabil. Ordonanţa
26/2000 a fost un mare pas înaintate faţă de Legea nr.121/1924.  Este adevărat că în
Ordonanţa 26/2000 sunt câteva lucruri care trebuie îndreptate dar, în nici un caz, nu
este de acord cu respingerea textului luat în dezbatere. Propune un aviz favorabil,
cu amendamentele formulate de Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale şi de
Grupul parlamentar al UDMR.

Dl deputat Varga Attila a menţionat că în această ordonanţă este vorba
de două lucruri diferite. Primul ar fi că se poate acorda un aviz favorabil cu
eliminarea articolelor care îngreunează procesul de înregistrare al asociaţiilor şi
fundaţiilor, iar al doilea că Parlamentul a căzut în capcana ordonanţelor de urgenţă
şi că ar trebui să sugereze Guvernului să elaboreze o reglementare unică, adecvată,
conform unei legislaţii moderne europene. Şi domnia sa, şi dl deputat Bereczki
Endre au propus acordarea unui aviz favorabil, cu amendamentele anexate.

În acord cu dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea, dl deputat Nicolae
Păun a propus un aviz de respingere, arătând că sub umbrela OG 26/2000 se află,
de fapt, trei grupuri de interese: Guvern, societate civilă şi organizaţiile aparţinând
minorităţilor naţionale care, din păcate,  au fost băgate în aceeaşi oală.

Au fost supuse, în ordinea prezentării, cele două propuneri.
Propunerea de respingere a fost votată cu 3 voturi pentru, două abţineri şi restul
împotrivă, iar propunerea de acordare a unui aviz favorabil a fost  votată cu 3 voturi
împotrivă, două abţineri şi restul pentru.

Propunerile legislative înscrise la punctele doi şi trei de pe ordinea de
zi au primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, neînregistrându-se nici o
observaţie.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările comisiei.
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SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga Chisnăr Atena


	CAMERA DEPUTATILOR
	Comisia pentru drepturile omului, culte
	PROCES  VERBAL



