
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei din data de 3 noiembrie 1999 

 
 
 

La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 3 noiembrie 1999, au participat 
11 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Viorel Hrebenciuc, din Grupul 
parlamentar al PDSR, domnul deputat Varga Attila, din Grupul parlamentar al 
UDMR şi domnul deputat Ioan Pintea, independent. 
  Lucrările   comisiei s-au desfăşurat în două secvenţe distincte. 
Într-o primă parte, s-a desfăşurat şedinţa comună a Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  a Camerei Deputaţilor şi a 
Comisiei pentru drepturile omului a Senatului, în cursul căreia s-a dezbătut 
proiectul   de   lege    pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999. 

Într-o a doua parte, s-au desfăşurat lucrările şedinţei Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care a 
avut următoarea ordine de zi, aprobată în unanimitate: 
  1. Proiectul de Lege privind publicitatea. Finalizarea dezbaterii. 
  2. Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiilor 
liberale. Continuarea dezbaterilor şi examinarea amendamentelor. 
  3. Propunerea   legislativă   privind   modificarea   şi  
completarea    Legii    nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României. 
  4. Propunerea legislativă privind constituirea Comisiei Naţionale 
pentru Adevăr şi Reconciliere. 
  La şedinţa comună a celor două Comisii pentru avizarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 1999, au participat 25 de senatori şi deputaţi, 
cvorumul necesar dezbaterilor fiind întrunit.  
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  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
Preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor. 
  Trecându-se la examinarea primului punct de pe ordinea de zi, 
domnul deputat Petre Ţurlea a propus neacordarea avizului favorabil. Domnia 
sa a motivat propunerea făcută prin faptul că în condiţiile în care o treime din 
populaţia României (conform ultimelor statistici) se află sub pragul de 
sărăcie, drepturile cetăţenilor români stipulate în alin. (1) al art. 43 din 
Constituţie au fost flagrant încălcate. Potrivit acestui alineat “statul este 
obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi protecţie socială, de natură să 
asigure cetăţenilor un nivel de trai decent”. Personal, domnia sa considerând 
că textul ordonanţei are un pronunţat caracter anticonstituţional, a propus, în 
consecinţă, respingerea sa.  
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang s-a pronunţat 
pentru acordarea unui aviz favorabil, motivând propunerea făcută prin faptul 
că, datorită acestei rectificări a bugetului, o serie de probleme în care sunt 
implicate drepturile omului (cum ar fi: salarizarea preoţilor, acordarea 
sumelor destinate handicapaţilor, precum şi plata indemnizaţiilor pentru 
încălzire destinată familiilor aflate în dificultate etc.) pot fi rezolvate. 
  Domnul senator Matei Boilă a subliniat faptul că în acest 
moment nu trebuie aduse în discuţie cauzele pentru care s-a ajuns aici, 
deoarece ele nu sunt întărite de această lege. Acest lucru se poate face, dar nu 
aici şi nu în acest moment, pentru că discuţia depăşeşte cadrul dezbaterilor 
actuale. Prin această ordonanţă se fac numai rectificări ale acestui buget.  
  Domnul senator Ioan Moisin a adus în atenţia participanţilor 
faptul că preoţii greco-catolici nu pot fi salarizaţi decât în proporţie de 25%. 
Menţinerea acestei situaţii ar putea duce la perpetuarea şi chiar agravarea unor 
conflicte deja existente, lucru care poate fi înlăturat şi rezolvat prin această 
rectificare de buget. 
  Domnul deputat Petre Ţurlea, intrând în polemică cu domnul 
senator Ioan Moisin, şi-a exprimat dezaprobarea faţă de faptul ca un preot a 
cărui biserică are 2-3 enoriaşi să fie salarizat ca şi unul a cărui biserică are 
câteva sute.  
  Dezvoltând    subiectul,   domnul        deputat   Wittstock 
Eberhard-Wolfgang a subliniat faptul că următorul recensământ al cultelor 
religioase urmează să se facă în martie 2001, iar în legea salarizării clerului 
este menţionat faptul că trebuie respectată o anumită proporţionalitate. Este 
adevărat că majoritatea cultelor au probleme financiare, dar legea trebuie 
respectată. 
  Domnul senator Ion Vasile, în dubla sa calitate de senator şi 
medic, şi-a exprimat dezacordul faţă de politica economică dusă de actualul 
guvern, fapt care se răsfrânge negativ şi asupra bugetului acordat sectorului 
sănătăţii. Conform Constituţiei, statul este obligat să garanteze sănătatea 
cetăţenilor. Ce fel de garant este acest guvern, se întreabă domnia sa, de 
vreme ce, în prezent, în spitalele din România se moare cu zile? 
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Medicamentele de primă necesitate lipsesc, iar cadrele medicale au salarii de 
mizerie. Prin politica dusă se distruge structura biologică a acestui popor, iar 
guvernul are naivitatea să creadă că un popor vlăguit poate construi un viitor 
prosper din punct de vedere economic. Guvernul trebuie să se gândească mult 
mai serios la sănătatea publică şi să nu piardă din vedere faptul că lipsurile din 
zona sănătăţii vor accentua corupţia în domeniu. 
  A doua problemă ridicată de domnul senator Ion Vasile a fost 
aceea a copiilor instituţionalizaţi. Dacă până acum condiţiile de aderare a 
României în structurile europene au fost, pe rând: drepturile omului, 
drepturile minorităţii maghiare, problema rromilor, acum a venit rândul 
copiilor instituţionalizaţi. Guvernul afirmă că integrarea noastră în aceste 
structuri este o condiţie primordială, dar în această rectificare de buget nu se 
fac nici un fel de precizări pentru ameliorarea condiţiilor de trai ale acestora. 
Să nu dorească Guvernul, cu adevărat, această integrare de vreme ce 
problemele primordiale nu sunt luate nici măcar în calcul?  
  Un alt capitol luat în discuţie a fost abordat de domnul deputat 
Gheorghe Vâlceanu şi se referă la problema învăţământului. Nevoile de primă 
necesitate ale acestui sector se ridicau la suma de 5,5 mii miliarde lei, iar 
suma alocată prin rectificarea bugetului este de doar 3,3 mii miliarde lei, şi 
aceasta în condiţiile în care procentul analfabeţilor a crescut îngrijorător, iar 
corpul profesoral riscă să nu-şi primească salariile la  sfârşitul acestui an. Nu 
se întreprinde nimic pentru a se muta efortul pe dezvoltarea economică în 
contextul în care mâna de lucru calificată şi specialiştii părăsesc ţara. Teatrele 
se închid, mass-media reflectă succesele în mai toate sectoarele de activitate 
din întreaga lume, iar la noi singurul coeficient în creştere constantă este cel al 
oamenilor neştiutori de carte.  
  Domnul senator Preda consideră că această rectificare este un 
mod de a ne ascunde după deget. Nu s-a arătat ce se rectifică în fond. Copiii 
instituţionalizaţi, pensionarii, precum şi o mulţime de alte categorii sociale 
aşteaptă această modificare, dar, de fapt, ce se aşteaptă când bugetul este aşa 
cum este? Domnul senator Preda este de părere că numai politica economică 
dusă de guvernele care s-au succedat în aceşti ultimi 3 ani au determinat  acest 
buget de sărăcie. Aceştia nu şi-au ţinut promisiunile şi nu şi-au îndeplinit 
obiectivele, moneda s-a devalorizat, PIB-ul a scăzut considerabil, iar politica 
de restructurare a rămas numai în plan teoretic, în timp ce fiscalitatea sporită 
nu este altceva decât un subterfugiu.  
  Domnul senator Ion Vasile a subliniat faptul că, prin legislaţia 
promovată, actualul guvern a adus o gravă atingere drepturilor omului şi prin 
concesionarea policlinicilor, iar, mai nou, la policlinicile şi clinicile 
universitare, unde mergeau oamenii săraci, se vor percepe taxe. În acest caz, 
studenţii nu vor mai putea să-şi desfăşoare practica, îngrădindu-se în acest fel 
şi dreptul la învăţătură, şi toate acestea în contextul în care economia 
subterană înfloreşte sub ochii guvernanţilor. 
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  Domnul deputat Tokay György s-a pronunţat, în cuvântul 
domniei sale, pentru un aviz favorabil acestei ordonanţe, motivând că 
neavizarea acestei rectificări nu va aduce bine nimănui şi trebuie să fie luate 
în calcul consecinţele directe în cazul în care aceasta nu va fi acceptată. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a fost de părere că 
ordonanţei trebuie să i se dea un aviz favorabil, iar în ceea ce priveşte criticile 
făcute de opoziţie, ele sunt absolut normale, deoarece acesta este rolul 
opoziţiei. 
  Rememorând rectificările de buget din anii anteriori, în care 
actuala opoziţie se găsea la putere, iar domnul Adrian Năstase conducea 
şedinţa, domnia sa subliniază faptul că de fiecare dată când cineva propunea o 
mărire se cerea indicarea sursei de finanţare.  
  În favoarea neavizării proiectului de lege s-a pronunţat şi domnul 
deputat Marţian Dan care a evidenţiat o serie de anomalii şi disfuncţionalităţi 
ale economiei româneşti, accentuând asupra faptului că secătuirea acesteia 
face ca bugetul de stat să nu mai poată asigura cetăţenilor o serie de servicii 
publice şi de asistenţă medicală sau socială la standardul minim necesar. 
  Supunându-se la vot propunerea de neavizare formulată de 
domnul deputat Petre Ţurlea, aceasta nu a întrunit majoritatea necesară, având 
numai 4 voturi pentru. 
  În final, senatorii şi deputaţii prezenţi au avizat favorabil 
proiectul de lege cu 11 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 
  Partea a doua a şedinţei a fost consacrată discutării proiectelor de 
lege şi propunerilor legislative înscrise pe ordinea de zi a Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 
Deputaţilor.  
  S-a trecut la continuarea dezbaterilor proiectului de Lege privind 
publicitatea. 
  În cadrul discuţiilor s-a revenit la punctul 11, iar amendamentul 
luat în dezbatere în şedinţa trecută a fost reformulat, ţinându-se cont de 
prevederile    art. 15 din Directiva Consiliului Europei 97/36, textul lit. b) a 
art. 11 urmând să aibă următoarea formulare: “În presa scrisă, pe prima şi 
ultima copertă a materialelor tipărite”. Amendamentul a fost votat cu 
majoritate de voturi – 2 abţineri.  
  În întregul său, proiectul de lege a primit un aviz favorabil cu 
majoritate de voturi – 2 abţineri. 
  Asupra punctului doi înscris pe ordinea de zi, proiectul de Lege 
privind organizare aşi exercitarea profesiilor liberale, domnul deputat Liviu 
Alexandru Mera şi-a exprimat convingerea că o lege-cadru pentru exercitarea 
profesiilor liberale este bine-venită în contextul în care o serie de profesiuni 
şi-au elaborat deja o legislaţie vizând domeniul respectiv. 
  De aceeaşi părere a fost şi domnul deputat Petre Ţurlea, care a 
subliniat necesitatea creării, de pildă, a unei legi a breslei ziariştilor.  
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, polemizând cu 
cei doi antevorbitori, şi-a exprimat dezacordul faţă de această propunere 
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legislativă, deoarece, în viziunea domniei sale, s-ar ajunge la o îngrădire a 
dreptului   de asociere, acest lucru trebuind să se facă liber consimţit, nu 
printr-o lege elaborată de Guvern. 
  În continuarea dezbaterilor, s-au propus o serie de amendamente: 
Astfel, la art. 15, domnul deputat Marţian Dan a propus modificarea şi 
completarea textului literei g), după cum urmează: “atunci când este solicitat 
reprezintă profesia în Parlament, în faţa comisiilor permanente, cu prilejul 
discutării proiectelor de lege de modificare a prezentei legi sau a legii speciale 
care reglementează profesia, precum şi a legilor care reglementează aspectele 
fiscale ale exercitării profesiei”. 

Autorul a avut în vedere că statutele care reglementează unele 
profesii liberale nu conţin asemenea prevederi; pe de altă parte, modul de 
desfăşurare a şedinţelor comisiilor permanente şi a plenului Camerelor este 
stabilit prin regulamentele acestora, iar caracterul public al şedinţelor nu 
înseamnă şi participarea reprezentanţilor unei anumite profesii liberale la 
procesul de elaborare a unor iniţiative legislative de interes pentru acestea, 
respectiv la lucrările comisiilor permanente ale Parlamentului. 

Amendamentul a fost admis de membrii comisiei cu majoritate 
de voturi. 

Sub aceeaşi motivare, domnii deputaţi Marţian Dan şi Tănase 
Tăvală au propus    modificarea    şi completarea literei d) a art. 28, după cum 
urmează: “sesizează persoanele şi instituţiile cu drept de iniţiativă legislativă 
în legătură cu necesitatea adoptării, modificării sau abrogării actelor 
normative referitoare la profesiile liberale; participă, când este invitat, la 
dezbaterea acestor proiecte în comisiile permanente ale parlamentului”. 

 Amendamentul a fost admis de membrii comisiei cu unanimitate 
de voturi. 

În întregul său, proiectul de lege a primit un aviz favorabil, fiind 
votat de majoritatea celor prezenţi şi înregistrându-se numai o abţinere. 

La punctul 3 înscris pe ordinea de zi, propunerea legislativă 
privind modificarea şi completarea Legii nr. 69/1992 pentru alegerea 
Preşedintelui României, o serie de deputaţi – domnul deputat Liviu Alexandru 
Mera,   doamna deputat Mitzura Arghezi, domnul deputat Wittstock 
Eberhard-Wolfgang, domnul deputat Marţian Dan – au adus o serie de critici, 
considerând că aceasta cuprinde o serie de dispoziţii contrare Constituţiei; 
aplicarea sa duce  la diminuarea interesului electoratului de participare la vot, 
prin complicarea procesului electoral, precum şi la ridicarea costurilor 
campaniei electorale. 

În finalul dezbaterilor s-a decis, la propunerea doamnei deputat 
Mitzura Arghezi, să nu se acorde aviz favorabil. Propunerea a fost acceptată 
cu majoritate de voturi – 1 vot împotrivă. 

La dezbaterea ultimului punct înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă privind constituirea Comisiei Naţionale pentru Adevăr 
şi Reconciliere, domnul deputat Tănase Tăvală a propus amânarea discuţiilor 
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pentru şedinţa următoare, în scopul invitării domnului Mihai Gheorghiu, 
principalul iniţiator al acestei propuneri legislative. 

Membrii comisiei au fost de acord, în unanimitate, cu propunerea 
făcută. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Marţian Dan, a 
declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu      Chisnăr Atena 

 
 
 


