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Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale 

 

PROCES VERBAL 

al lucrărilor şedinţei comisiei din data de 27 mai 1998 

 

 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a fost condusă de dl 
preşedinte Marţian Dan. Au fost prezenţi 11 deputaţi, fiind absenţi dl EBERHARD-WOLFGANG 
WITTSTOCK, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, în concediu medical, dl VIOREL HREBENCIUC, 
Grupul parlamentar PDSR şi dl TOKAY GYÖRGY, Grupul parlamentar UDMR, membru al guvernului. 

Ordinea de zi a avut următoarele puncte: 

• µ Examinarea proiectului de Lege privind responsabilitatea ministerială  

• µ Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr. 
105/1957 privind abolirea muncii forţate  

• µ Proiectul de Lege pentru ratificarea tratatului dintre România şi Republica Populară 
Chineză privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 1 iulie 1996. 

Preşedintele Comisiei, dl Marţian Dan, a cerut introducerea unui  punct suplimentar, destinat discutării unor 
probleme ale respectării drepturilor omului în România. Comisia a acceptat această modificare a ordinii de zi şi 
a adoptat ordinea de zi în unanimitate. 

La primul punct al ordinii de zi, dl ŞERBAN RĂDULESCU ZONER a arătat că proiectul trimis de guvern este 
mai slab decât alte proiecte existente, care reglementează acelaşi domeniu. De aceea propune ca textul 
proiectului să fie comparat cu propunerea legislativă căreia comisia i-a dat aviz favorabil şi să se facă 
amendamente în numele comisiei. Domnia sa consideră că legea este făcută la modul general, deoarece 
răspunderea politică nu este de domeniul legii - miniştrii răspund politic în faţa parlamentului - iar răspunderea 
penală este redusă la infracţiuni de drept comun. 

Dl ALEXANDRU LIVIU MERA arată că şi Consiliul Legislativ a apreciat proiectul din vara trecută al 
guvernului ca fiind mult mai cuprinzător. Domnia sa cere să fie discutate toate proiectele existente, inclusiv cel 
depus în legislatura trecută de dl ADRIAN SEVERIN. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN subliniază că proiectul primit de comisie nu este identic cu cel trimis de guvern 
Consiliului Legislativ, pe baza căruia Consiliul şi-a făcut observaţiile şi şi-a dat avizul. Pe de altă parte, 
propunerea legislativă a PDSR a fost discutată de comisie şi a primit aviz favorabil, iar apoi a intervenit 
proiectul guvernului, pe care îl discutăm acum şi care este mult mai redus ca întindere şi acoperire şi este centrat 
mai mult pe probleme de procedură. Comisia juridică, sesizată în fond, este dispusă să lucreze luând în 
cosniderare şi propunerea legislativă a PDSR. 

Dl ALEXANDRU LIVIU MERA propune să fie amânată discuţia până în momentul în care toţi membrii 
comisiei vor avea toate variantele existente şi vor putea face comparaţiile necesare. 

Dl KONYA HAMMAR ALEXANDRU este şi domnia sa de părere că trebuie să folosim toată moştenirea 
existentă, inclusiv legea din secolul trecut, precum şi experienţa altor ţări, pentru a putea avea o lege bună. Cea 
de acum vine în contradicţei chiar şi cu titlul ei, deoarece reglementează doar răspunderea penală; lipsesc 
răspunderea civilă, materială, administrativă, individuală şi colectivă. Acest proiect nu respectă nici măcar art. 
108 din Constituţie, care arată la ce se referă răspunderea ministerială. 
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Dl TĂNASĂ TĂVALĂ arată că propunerea PDSR este mai bună şi mai completă. Domnia sa este de părere că 
trebuie să se recomande comisiei sesizate în fond să ţină seama de celelalte proiecte existente. 

Dl ŞERBAN RĂDULESCU ZONER propune ca la şedinţa viitoare să discutăm proiectul guvernului, dar 
iniţiatorii propunerii PDSR să vină cu amendaemnte, care să fie însuşite de comisie şi să fie trecute în avizul 
comisiei. 

Făcând o sinteză a discuţiilor purtate şia propunerilor avansate, dl preşedinte MARŢIAN DAN arată că cea mai 
bună soluţie ar fi aceea de a se da un aviz favorabil, dar cu recomandări de principiu şi cu condiţionări ale 
avizului, de care comisia sesizată în fond să ţină seama. Discuţia asupra acestor recomandări ar putea avea loc la 
şedinţa de săptămâna viitoare. 

Comisia a adoptat în unanimitate această propunere. 

La punctul doi al ordinii de zi, Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale 
a Muncii nr. 105/1957 privind abolirea muncii forţate, comisia a dat aviz favorabil, cu unanimitate de vot, 
proiectului de lege în forma venită de la Senat. 

La punctul trei al ordinii de zi, Proiectul de Lege pentru ratificarea tratatului dintre România şi Republica 
Populară Chineză privind extrădarea, semnat la Bucureşti la 1 iulie 1996, comisia a dat aviz favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 

La ultimul punct al ordini de zi dl preşedinte MARŢIAN DAN arată că există la comisie mai multe documente 
care se referă la diferite aspecte ale respectării drepturilor omului şi care intră în sfera de preocupări şi 
competenţe a comisiei. Este vorba de raportul prezentat recent de Amnesty International privind respectarea 
drepturilor omului în România şi de Raportul privind respectarea de către statele membre ONU a Declaraţiei 
asupra eliminării tuturor formelor de intoleranţă şi discriminare fondate pe religie sau convingere, prezentat la a 
54 sesiune a Comisiei ONU pentru drepturile omului. De asemenea, există la comisie un memoriu al unei 
organizaţii din Lausanne, interesată de situaţia bisericii greco-catolice. Dl preşedinte MARŢIAN DAN 
consideră că este nevoie să fie organizată o discuţie aprofundată pe marginea acestor documente, astfel încât 
comisia să-şi formeze un punct de vedere pe baza căruia să fie iniţiate discuţii şi audieri ale unor factori de 
răspundere în acest domeniu. 

Membrii comisiei au discutat dacă este nevoie mai întîi de o audiere sau de o discuţie internă în cadrul comisiei. 
A prevalat punctul de vedere conform căruia audierile şi discuţiile cu factori de răspundere să aibă loc după ce 
comisia îşi formulează un punct propriu de vedere asupra respectării drepturilor omului în România. 

Dl OVIDIU ŞINCAI a propus ca concluziile la care ajunge comisia să facă obiectul unui raport prezentat 
Biroului Permanent, pentru a fi discutat în plenul camerei. 

Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi, propunerea dlui preşedinte MARŢIAN DAN. 

Ordinea de zi fiind epuizată, lucrările şedinţei au luat sfârşit. 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                       SECRETAR, 

 

 

Marţian Dan                                                                           Ovidiu Şincai 

 


