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Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale 

 

 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 31 august 1998 

 

 

Lucrările  comisiei au fost conduse de dl preşedinte MARŢIAN DAN. La lucrări au fost prezenţi 
11 deputaţi, fiind absenţi următorii: dna IACOB ELENA, Grupul parlamentar PNŢCD, civic,  
ecologist,  absentă motivat; dl KONYA HAMMAR ALEXANDRU, Grupul parlamentar UDMR; 
dl IOAN PINTEA, deputat independent; dna MITZURA ARGHEZI, Grupul parlamentar 
România Mare. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN prezintă proiectul ordinii de zi, care cuprinde următoarele 
puncte: 

1. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  

2. Propunerea legislativă privind situaţia juridică a unor terenuri  

3. Proiectul de lege privind dreptul absolvenţilor învăţământului particular 
liceal, profesional şi post liceal de a susţine examenul de finalizare a studiului la unităţi 
similare din învăţământul de stat  

4. Finalizarea dezbaterii unor documente difuzate în exterior care tratează 
probleme ale respectării drepturilor omului în România: 

- Raportul Amnesty International, dat publicităţii în martie 1998 sub 
titlul “România, sumar al preocupărilor în domeniul drepturilor omului” 

- Raportul “Aplicarea Declaraţiei privind eliminarea tuturor formelor de 
intoleranţă şi de discriminare fondate pe religie sau convingere”, prezentat de raportorul 
special Abdelfattah Amor la cea de-a 54-a sesiune a Comisiei ONU  pentru drepturile 
omului (martie-aprilie 1998) 
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- Demersurile Grupului de sprijin de la Lausanne în favoarea Bisericii 
Greco-Catolice din România. 
Ordinea de zi este adoptată în unanimitate. 

Se trece la primul punct al ordinii de zi, Propunerea legislativă privind modificarea şi 
completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului. Membrii 
comisiei, cu o singură excepţie, au apreciat favorabil propunerea legislativă şi au prezentat o 
serie de amendamente. 

Astfel, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a formulat următoarele propuneri de amendare: 

• µ la art. I, punctul 3 (art. 5 alin. 5 din Legea nr. 68/1992) se propune eliminarea părţii 
finale din teza a 2-a a acelui alineat “când alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat 
au  loc o dată cu cele pentru alegerea preşedintelui”; 

• µ la punctul 4 (art. 6 alin. 1), în care se propune scurtarea duratei campaniei electorale de 
la 60 de zile la 45 de zile, se cere eliminarea lui şi păstrarea termenului de 60 de zile 
pentru campania electorală; 

• µ la punctul 9 (art. 25 alin. 1 litera c), care tratează problema ridicării pragului electoral,  
se propune ca, în cazul alianţelor, să se prevadă 5% pentru primul partid, 3% pentru al 
doilea şi apoi câte 2% pentru celelalte. În cursul dezbaterilor s-au formulat şi alte 
propuneri referitoare la acest punct;  

• µ la punctul 11 (art. 28 alin. 2) se propune eliminarea sintagmei “de regulă”; 

• µ la punctul 23 (art. 65) alin.3 litera b) textul din propunerea legislativă trebuie schimbat 
conform modificării de la punctul 9; 

• µ la punctul 25 (art. 66) se cere eliminarea alin. 10 propus a fi introdus ca alineat nou la 
art. 66. Acest punct instituie sancţiunea pierderii mandatului de parlamentar de către 
deputatul sau senatorul care părăseşte grupul parlamentar al partidului sau alianţei 
politice pe lista căruia/căriea a fost ales; 

• µ la punctul 30 (art. 89) să se adauge după sintagma “paşaportul diplomatic sau de 
serviciu” următorul text: “pentru posesorii aflaţi în străinătate”;  

• µ la punctul 31 (art. 92 alin. 2) se propune termenul de 30 iunie 1999 ca dată limită 
pentru distribuirea cărţilor de alegător, care să înlocuiască termenul propus de autorii 
propunerii legislative. 

Trecându-se la examinarea amendamentelor formulate de deputaţi în cursul dezbaterilor din 
comisie au rezultat următoarele: 

• µ în urma intervenţiei domnului deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, domnul deputat 
Şerban Rădulescu-Zoner îşi retrage sugestia de a elimina propunerea din proiect de 
amendare a art. 5 alin. 5 din legea nr. 68/1992 

• µ la punctul 4 amendamentul domnului Şerban Rădulescu-Zoner este respins cu 3 
voturi pentru şi 5 voturi contra. 
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În legătură cu punctul 9 din propunerea legislativă referitor la nivelul pragului electoral în cazul 
alianţelor politice s-au mai făcut următoarele propuneri: 

• µ dl TĂNASĂ TĂVALĂ: 5% pentru primul partid, câte 3% pentru celelalte 

• µ dl LIVIU ALEXANDRU MERA: câte 5% pentru primele 3 partide din alianţa politică şi 3% 
pentru celelalte 

• µ dl PETRE ŢURLEA: să existe acelaşi prag pentru partide şi alianţe, dar cu condiţia formării 
unui singur grup parlamentar de către fiecare alianţă politică. 

Propunerile formulate referitoare la nivelul pragului electoral care dă dreptul de acces în 
Parlament au obţinut următoarele rezultate: 

a) propunerea dlui TĂNASĂ TĂVALĂ este respinsă cu 4 voturi pentru şi 5 voturi contra; 

b) propunerea dlui ŞERBAN RĂDULESCU ZONER este respinsă cu 2 voturi pentru, 7 
voturi contra; 

c) propunerea  dlui LIVIU ALEXANDRU MERA   este   respinsă   cu  4 voturi pentru, 4 
contra şi 1 abţinere; 

d) propunerea dlui Petre Ţurlea a fost respinsă cu 7 voturi contra. 

În acest context, supus la vot punctul 9 din propunerea legislativă în formularea iniţiatorilor 
acesteia a obţinut 5 voturi pentru, 3 contra şi 1 abţinere, fiind astfel adoptat. 

• µ propunerea dlui Şerban Rădulescu-Zoner referitoare la amendarea punctului 11 din 
propunerea legislativă este respinsă cu 7 voturi contra; 

• µ în urma votului exprimat în legătură cu nivelul pragului electoral, amendamentul propus 
pentru punctul 23 nu mai are obiect şi este retras de dl Şerban Rădulescu-Zoner; 

• µ amendamentul dlui Şerban Rădulescu-Zoner de eliminare a punctului 25 din propunerea 
legislativă de introducere a unui alineat nou la art. 66 din Legea nr. 68/1992, amendament ce 
se sprijină pe punctul de vedere din aviul Consiliului legislativ cu privire la această propunere 
şi pe Decizia Curţii Constituţionale nr. 45 din 17 mai 1994, este adoptat cu 7 voturi pentru; 

• µ propunerea de amendare a textului punctului 30 din propunerea legislativă prin  introducerea 
segmentului de text “pentru posesorii acestora aflaţi în străinătate” a fost aprobată cu 6 voturi 
pentru;  

• µ propunerea dlui ŞERBAN RĂDULESCU ZONER pentru stabilirea datei de 30 iunie 1999 ca 
termen limită pentru  distribuirea cărţilor de alegător a fost respinsă. În schimb a fost 
aprobată propunerea dlui VIOREL HREBENCIUC ca acest termen să fie 31 martie 1999. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi, Propunerea legislativă privind situaţia juridică a unor 
terenuri. 

Comisia dă aviz favorabil propunerii legislative, exprimând totodată acordul său la observaţiile 
făcute în avizul Consiliului legislativ. 
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La punctul 3 al ordinii de zi, Proiectul de lege privind dreptul absolvenţilor învăţământului 
particular liceal, profesional şi post liceal de a susţine examenul de finalizare a studiului la 
unităţi similare din învăţământul de stat, dl LIVIU ALEXANDRU MERA propune ca la art. 2 
să se prevadă că examenul de selecţie să fie susţinut “în cadrul unităţilor similare din 
învăţământul de stat”, precizare care să fie introdusă înainte de sintagma “în condiţiile Legii 
71/1995”. Comisia acceptă în unanimitate amendamentul şi dă aviz favorabil proiectului de lege.  

În continuare, comisia a decis ca punctul 4 al ordinii de zi să fie discutat la proxima şedinţă a 
comisiei.  

 

 

PREŞEDINTE,                                                                                         SECRETAR, 

 

 

Marţian Dan                                                                                               Ovidiu Şincai 

 

 


