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  La şedinţă au luat parte 11 deputaţi, fiind absenţi domnii 
deputaţi: Tokay Gheorghe, din Grupul parlamentar UDMR şi Ioan Oltean, din 
Grupul parlamentar USD-PD - care sunt membri ai Guvernului, d-na deputat 
Iacob Elena, din Grupul parlamentar PNŢCD-Civic-Ecologist şi dl. deputat 
Pintea Ioan, independent. 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Marţian Dan, preşedintele 
comisiei, care, în deschidere, a prezentat spre aprobare ordinea de zi, care are 
înscrise următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă pentru instituirea zilei naţionale a 
solidarităţii împotriva dictaturii. 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr. 
39/1997 cu privire la pensionarea pentru munca depusă, cu reducere de vârstă, 
a femeilor care lucrează în industria minieră. 
  3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Ordonanţei nr. 32/1995 privind încadrarea în muncă a absolvenţilor 
instituţiilor de învăţământ. 
  Ordinea de zi este acceptată în unanimitate. 
  Se trece la examinarea punctului 1 înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă pentru instituirea zilei naţionale a solidarităţii 
împotriva dictaturii. 
  Primul înscris la cuvânt, dl. deputat Tănase Tăvală - în calitate de 
coiniţiator - a expus participanţilor motivul pentru care iniţiatorii au elaborat 
această propunere legislativă. 
  Intenţia a fost ca 16 decembrie să devină o zi a solidarităţii 
naţionale, fiind vorba de zi-simbol în care să se regăsească toate categoriile 
sociale care au luptat în decursul ultimilor 50 de ani împotriva dictaturii 
comuniste. Astfel, în 1956, la Timişoara a avut loc revolta intelectualilor, în 
1977, în Valea Jiului, a avut loc revolta minerilor, iar în 1987 revolta 
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muncitorilor din Braşov. În 1989, prin solidarizarea tuturor categoriilor 
sociale, a fost înlăturat regimul comunist. Pentru a evoca aceste acţiuni de 
împotrivire faţă de dictatură, un grup de deputaţi au iniţiat această propunere 
legislativă.  
  Următorul înscris la cuvânt, dl. deputat Petre Ţurlea, a propus 
următoarea     reformulare    la alin. 1 din cuprinsul  articolului unic: "Ziua de 
16 decembrie se proclamă Ziua solidarităţii naţionale", eliminându-se 
sintagma "împotriva dictaturii". Domnia sa a motivat acest amendament  prin 
ideea că proclamarea Zilei solidarităţii naţionale trebuie să exprime nu doar 
lupta împotriva dictaturii, ci şi împotriva tuturor împilărilor şi nedreptăţilor la 
care au fost supuşi românii în decursul anilor. 
  Propunerea a fost respinsă, neîntrunind majoritate de voturi (un 
vot pentru, restul împotrivă). 
  Dl. deputat Konya Hamar Alexandru a propus înlocuirea 
vocabulei "instituirea" cu vocabula "proclamarea", acesta fiind şi punctul de 
vedere al Consiliului legislativ. 
  Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Următoarea propunere aparţine d-lui deputat Şerban Rădulescu-
Zoner şi constă din înlocuirea sintagmei "Zilei naţionale a solidarităţii" cu 
sintagma "Zilei solidarităţii naţionale". 
  Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi, titlul legii 
urmând să aibă următoarea redactare: "Lege pentru proclamarea Zilei 
solidarităţii naţionale împotriva dictaturii". 
  Aceeaşi modificare urmează să se opereze şi la alin. 1 al 
articolului   unic, care se reformulează astfel:   Ziua de 16 decembrie se 
proclamă "Ziua solidarităţii naţionale împotriva dictaturii". 
  În întregul ei, propunerea legislativă, în forma amendatată, a fost 
acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Se trece la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de zi, 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului  nr. 39/1997 cu 
privire la pensionarea pentru munca depusă, cu reducere de vârstă, a femeilor 
care lucrează în industria minieră. 
  Înscris la cuvânt, dl. deputat Petre Ţurlea se declară împotriva 
propunerii legislative, motivând prin faptul că în clipa de faţă raportul dintre 
numărul populaţiei active şi numărul de pensionari este de 1:1 şi, în 
consecinţă, nu este bine ca statul român să se transforme într-o societate de 
binefacere. Acum, datorită împrumuturilor externe, se pot lua astfel de 
hotărâri iresponsabile dar se întreabă cum va putea statul român să iasă din 
această situaţie  atunci când va veni scadenţa? 
  Nemaifiind alte comentarii, dl. preşedinte supune la vot 
ordonanţa în forma înaintată de iniţiator. 
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  Ordonanţa a fost acceptată cu majoritate de voturi - 1 
vot împotrivă şi o abţinere. 
  Se trece la examinarea punctului 3 înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 
32/1995 privind încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de 
învăţământ. 
  Dl. deputat Petre Ţurlea susţine acordarea unui aviz favorabil 
acestei propuneri legislative, iniţiate de PUNR. 
  Domnul preşedinte, Marţian Dan  atrage atenţia asupra faptului 
că propunerea legislativă nu mai este actuală, întrucât Ordonanţa Guvernului 
nr. 32/1994 (nu 32/1995 cum greşit s-a scris în propunerea legislativă) a fost 
înlocuită prin Ordonanţa de urgenţă nr. 35/1997, al cărei text, discutat şi 
aprobat în plenul Camerei în şedinţa din data de 15 septembrie 1997, se află în 
prezent la Senat în vederea dezbaterii. 
  S-a recomandat domnului Ţurlea să sugereze Grupului 
parlamentar PUNR, în cazul în care doreşte să-şi menţină propunerile, ca  
acestea să fie prezentate ca amendamente la Ordonanţa 35/1997, în cadrul 
procedurilor de dezbatere a acesteia în Senat sau să iniţieze o nouă propunere 
legislativă care să se raporteze la Ordonanţa de   urgenţă   nr. 35/1997    prin   
care   s-a   abrogat Ordonanţa Guvernului nr. 32/1994. 
  Supusă votului, propunerea legislativă nu a fost avizată datorită 
faptului că ea nu mai este de actualitate. 
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Marţian Dan  
declară închise lucrările şedinţei. 
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