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La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele   minorităţilor  naţionale   din   data    de 23.06.1999 au participat 
9 deputaţi. Au absentat domnii deputaţi Ovidiu Şincai, din Grupul 
parlamentar al PDSR, aflat într-o delegaţie parlamentară peste hotare, Otto 
Weber, din Grupul parlamentar al PNŢCD-PER, Viorel Hrebenciuc, din 
Grupul parlamentar al PDSR, Ioan Pintea, independent. Domnul deputat 
Tokay György, din Grupul parlamentar al UDMR, a solicitat o învoire în 
interes personal. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marţian 
Dan, preşedintele comisiei, care, în deschidere a prezentat spre aprobare 
ordinea de zi, care are înscrise următoarele puncte: 

1. Proiectul de Lege cu privire la salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste instituţii – continuarea discuţiilor. 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 85/1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil 
care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România – Comunitatea 
evanghelică C.A. – Sibiu. 
  3. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 19 din 
Legea administraţiei locale nr. 69/1991. 
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4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale. 
  Ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate. 
  În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Marţian Dan a adus 
la cunoştinţa comisiei adresa înaintată de Biroul permanent al Camerei 
Deputaţilor în legătură cu programarea şedinţelor comisiilor în timpul 
vacanţei parlamentare de vară.  
  Membrii comisiei au decis programarea a două şedinţe ale 
comisiei în vacanţa de vară, acestea urmând să aibă loc pe data de 30 şi, 
respectiv, 31 august, urmând ca, ulterior, să se stabilească iniţiativele 
legislative care vor fi luate în dezbatere în cursul acestor şedinţe.  
  O altă problemă a fost scrisoarea deschisă adresată comisiei de 
domnul deputat Petre Ţurlea, prin care domnia sa aduce la cunoştinţă faptul 
că, pe data de 10 iulie 1999, este proiectată vânzarea prin licitaţie a unor 
bunuri cultural-religioase aparţinând statului român şi care se află în capitala 
Ungariei. Aceste bunuri erau integrate Fundaţiei Gojdu, lăsate de Emanuel 
Gojdu prin testament, în 1870, statului român. În momentul de faţă, fundaţia 
mai cuprinde 10 clădiri a căror valoare materială este foarte mare, iar din 
punct de vedere cultural şi religios are o valoare inestimabilă pentru români. 
Vânzarea acestor bunuri, susţine domnul Petre Ţurlea, ar fi un abuz săvârşit în 
defavoarea statului român şi ar încălca normele acceptate astăzi de ţările 
civilizate. Domnia sa consideră că ar trebui înaintată, de către Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Guvernului 
României o cerere de acţiune grabnică pentru recuperarea bunurilor Fundaţiei 
Gojdu. 
  Propunerea este susţinută atât de doamna deputat Iacob Elena, 
cât şi de domnul deputat Liviu Alexandru Mera, care, de curând, au efectuat o 
vizită de lucru în Ungaria şi care au cunoştinţă despre veridicitatea celor 
semnalate. 
  În   urma   discuţiilor   purtate,   membrii   comisiei au propus ca 
3 deputaţi (Şerban Rădulescu-Zoner, Liviu Alexandru Mera şi Iacob Elena) să 
întocmească acest memoriu, care, ulterior, să fie adresat atât Primului 
Ministru, cât şi Ministrului de Externe. 

Discuţiile asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi au debutat 
cu reluarea dezbaterilor la proiectul de Lege cu privire la salarizarea şi alte 
drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, 
ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi 
salariale personalului civil din aceste instituţii, deoarece acestea trebuiau să 
aibă loc în prezenţa unui reprezentant al Ministerului Apărării Naţionale, 
invitat pentru a oferi lămuriri şi informaţii asupra unor dispoziţii din proiectul 
de lege. Având în vedere că nici un reprezentant din respectivul minister nu a 
onorat invitaţia, unii deputaţi, care au exprimat, în şedinţa anterioară,  anumite 
rezerve asupra unor principii care stau la baza proiectului de lege, cât şi a unor 
soluţii pe care acesta le conţine, au arătat că îşi menţin observaţiile şi 
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rezervele exprimate atunci. Unul dintre aceştia a fost domnul deputat Petre 
Ţurlea care a propus să nu se dea un aviz favorabil acestui proiect de lege.  
  De o părere contrară a fost domnul deputat Liviu Alexandru 
Mera care, în cursul dezbaterilor, a pledat pentru acordarea unui aviz 
favorabil.  

Propunerea de respingere a domnului deputat Petre Ţurlea nu a 
întrunit numărul de voturi – 1 vot pentru, 1 vot contra şi 7 abţineri. Nici 
propunerea domnului Liviu Alexandru Mera, de a acorda aviz favorabil, nu a 
întrunit majoritatea – 2   deputaţi   au   votat   pentru, 2 deputaţi au votat 
împotrivă şi 5 deputaţi s-au abţinut. În consecinţă, proiectul de lege nu a 
primit avizul comisiei. 

La punctul doi de pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/1999 privind 
transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil care a aparţinut Bisericii 
Evanghelice C.A. din România – Comunitatea evanghelică C.A. – Sibiu, 
domnul deputat Marţian Dan a propus acordarea unui aviz favorabil. Domnia 
sa şi-a întemeiat această propunere pe o serie de considerente pe care le-a 
enunţat în luarea sa de cuvânt. Unul dintre acestea ar fi că până în anul 1948 
imobilul a aparţinut Comunităţii Evanghelice C.A. din Sibiu, aici funcţionând 
un orfelinat pentru copiii orfani de origine săsească. După această dată 
imobilul a fost naţionalizat, trecut în proprietatea statului român, şi 
transformat, ulterior, în clubul Universităţii din Sibiu. În urma demersurilor 
întreprinse de Biserica Evanghelică din România, după 1989, pentru 
retrocedarea imobilului instanţele de judecată au pronunţat 5 sentinţe în 
vederea retrocedării dar, în urma unui recurs în anulare, Procurorul general al 
Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie a anulat, în martie 1997, 
soluţia de retrocedare. Trebuie avut în vedere faptul că deţinătoarea actuală a 
imobilului, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, este de acord cu 
retrocedarea şi nu s-a opus acesteia. În cazul retrocedării imobilului, acesta va 
primi o destinaţie cultural-istorică urmând să fie amenajat ca muzeu al saşilor 
din România în care să fie reunite atât documente, obiecte de artă şi valori 
spiritual-religioase, cât şi alte mărturii despre civilizaţia, cultura şi istoria 
saşilor transilvăneni, de la venirea pe meleagurile noastre până în prezent.  

Domnul deputat Liviu Alexandru Mera, deşi s-a exprimat în 
favoarea avizării favorabile a acestui proiect de lege, a mărturisit că are o 
nedumerire faţă de faptul că, în loc să se elaboreze o lege care să 
reglementeze aceste probleme în mod global, Guvernul ne propune, prin 
această ordonanţă, soluţionarea unui caz singular. 

Domnul deputat Petre Ţurlea, în luarea sa de cuvânt, a subliniat 
faptul că va fi necesar să se analizeze fiecare caz în parte, pentru că, dacă se 
va face global şi printr-o lege unitară, aceasta ar avea grave implicaţii de ordin 
social ce ar putea să apară în Transilvania ca efect al posibilelor retrocedări. 

Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
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Trecându-se la examinarea punctului 3 înscris pe ordinea de zi, 

propunerea legislativă pentru completarea articolului 19 din Legea 
administraţiei locale nr. 69/1991, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner s-a 
pronunţat împotriva acordării avizului, arătând că atât soluţia adoptată prin 
modificările şi completările recente la Legea nr. 68/1992 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, cât şi opinia negativă a Consiliului 
Legislativ pledează în acest sens. Domnul Şerban Rădulescu-Zoner este de 
părere că, de fapt, consiliul local este un miniparlament pe plan local şi, de 
vreme ce în Legea 68/1992 nu s-a optat pentru oprirea migrării dintr-un partid 
într-altul, această propunere legislativă nu poate conţine altfel de prevederi. 

Domnul deputat Liviu Alexandru Mera a propus, însă, avizarea 
acestei iniţiative legislative tocmai în vederea stopării migraţiei consilierilor 
din administraţiile locale în alte partide decât cele pe listele cărora au candidat 
în alegeri, deoarece acest lucru creează disfuncţionalităţi importante în 
activitatea consiliilor locale. 

De aceeaşi părere au fost şi doamna deputat Elena Iacob şi 
domnul deputat Tănase Tăvală. 

Domnul deputat Konya Hammar-Alexandru a evidenţiat – în 
acelaşi context – că implementarea în practică a acestei propuneri legislative 
ar constitui singura formă prin care electoratul ar putea să exercite un control 
indirect asupra mandatului acordat în alegerile locale unui consilier. Domnia 
sa a subliniat necesitatea coroborării numeroaselor iniţiative legislative de 
modificare a Legii nr. 69/1991 privind alegerile locale într-o formă unitară 
care să fie apoi discutată în plenul Camerei Deputaţilor.  
  Supunându-se la vot propunerea de neacordare a avizului – 
aparţinând domnului deputat Şerban Rădulescu-Zoner – aceasta a căzut la vot, 
întrunind 2 voturi pentru,  5 voturi contra şi 1 abţinere. 

A fost apoi adoptată propunerea domnului deputat Liviu 
Alexandru Mera, care a întrunit majoritatea de voturi, respectiv 6 voturi 
pentru şi 2 voturi contra. 

S-a trecut la dezbaterea propunerii legisaltive de la punctul 4 al 
ordinii de zi, unde majoritatea deputaţilor s-au exprimat în termeni critici în 
legătură cu sancţiunile materiale pentru  neparticiparea la vot, având în vedere 
că dreptul de vot este consacrat ca unul din drepturile fundamentale ale 
omului, consfinţit şi în Constituţie, iar exercitarea lui rămâne la latitudinea 
cetăţenilor, fiind abuzivă sancţionarea cu amenzi sau alte penalizări, aşa cum 
propune autoarea acestei iniţiative legislative, doamna deputat Daniela Popa, 
din Grupul parlamentar al ApR. 

Domnul deputat Marţian Dan este de părere că deficienţele de 
participare la alegerile locale nu pot fi înlăturate prin practici de natură 
punitivă, ci prin cultivarea simţului civic, astfel încât cetăţenii să înţeleagă că 
este în interesul lor să participe la adoptarea deciziilor în problemele ce 
privesc viaţa comunităţii din care fac parte, un rol esenţial urmând să-l joace 
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partidele şi formaţiunile politice, cărora le revine sarcina de a educa 
electoratul. 

O serie de deputaţi, cum ar fi domnul Konya Hammar-
Alexandru, Tănase Tăvală, Wittstock Eberhard-Wolfgang au propus 
respingerea propunerii legislative, în timp ce domnul deputat Liviu Alexandru 
Mera a propus acordarea unui aviz favorabil. 

Propunerea domnului deputat Liviu Alexandru Mera nu a întrunit 
votul necesar – 2 voturi pentru şi 7 împotrivă. 

A doua propunere, de respingere, a întrunit majoritate de voturi – 
7 voturi pentru şi 2 voturi contra. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat Marţian Dan a 
declarat închise lucrările şedinţei. 

 
 
 

 
SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Şerban Rădulescu-Zoner      Chisnăr Atena 


