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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 25 mai 2000 au participat 8 
deputaţi, fiind absenţi următorii deputaţi: Ioan Pintea (independent), 
Gheorghe Vâlceanu şi Viorel Hrebenciuc (PDSR), Tănase Tăvală (PNŢCD), 
Liviu Alexandru Mera (PD), Wittstock Eberhard-Wolfgang (Grupul 
minorităţilor naţionale), precum şi Valeriu Stoica (PNL) – care este membru 
al Guvernului. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul 
ordinei de zi, pe care au fost înscrise următoarele puncte:  
  1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 79/1997 pentru constituirea Comisiei speciale de verificare a 
certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-
martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi 
luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989  
  2. Propunerea   legislativă   cu   privire   la   completarea Legii 
nr. 68/1992 pentru alegerea Camera Deputaţilor şi Senatului. 
  3. Proiectul   de   Lege   privind   aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului    nr. 51/2000   pentru   modificarea    prevederilor   
Legii nr. 2/1992 privind   acordarea   de   indemnizaţii   membrilor    
Academiei   Române  
  4. Proiectul   de   Lege pentru aprobarea Ordonaneţi de urgenţă 
nr. 192/1999 privind înfiinţarea Agenţiei pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului şi reorganizarea activităţilor de protecţie a copilului  
  5. Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri pentru 
crearea unui cadru organizat pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 
modului de aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 
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  Ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate. 
  La primul punct înscris pe ordinea de zi, proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/1997 pentru 
constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza 
Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi 
urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei 
din decembrie 1989, o serie de deputaţi au relevat faptul că în activitatea 
Comisiei speciale s-a semnalat o totală lipsă de eficienţă: deşi înfiinţată în 
anul 1996, numărul dosarelor care au fost verificate este foarte mic, motiv 
pentru care domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner şi domnul deputat 
Marţian Dan au propus amendarea art. 1, amendament ce constă din 
introducerea unui alineat nou, în partea finală a articolului, şi în care urmează 
a fi prevăzută posibilitatea înfiinţării unor grupe de lucru aflate sub egida 
Comisiei speciale şi care ar urma să asigure eficientizarea verificării 
certificatelor acordate revoluţionarilor. Amendamentul va avea următoarea 
formulare: “În vederea examinării temeinice şi într-un timp cât mai scurt 
posibil a tuturor certificatelor acordate în baza Legii nr. 42/1990, Comisia va 
înfiinţa grupe de lucru formate din câte un reprezentant al Ministerului de 
Interne şi al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie desemnaţi de 
conducerile instituţiilor respective, precum şi dintr-un reprezentant al 
revoluţionarilor desemnat prin tragere la sorţi din rândul asociaţiilor de 
revoluţionari legal constituite până la data de 30 decembrie 1992. Comisia 
specială va examina fiecare dosar în parte prezentat de grupele de lucru şi va 
decide validarea sau invalidarea certificatului acordat în fiecare caz în parte”. 
Amendamentul   a   fost admis de membrii comisiei cu majoritate de voturi – 
7 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
  Un alt amendament a fost formulat de domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner şi constă din introducerea în textul art. 1 a unui nou alineat, 
în care să se prevadă că preşedintele, vicepreşedintele şi membrii Comisiei 
speciale, cu excepţia preşedintelui asociaţiei de revoluţionari care intră în 
componenţa acesteia, să nu facă parte dintre persoanele care beneficiază de 
drepturile acordate în baza Legii 42/1990. Şi acest amendament a fost 
acceptat cu majoritate de voturi - 7 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.  
  La art. 2 domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus 
reformularea alin. (1), în sensul ca activitatea Secretariatului tehnic al acestei 
comisii să fie asigurată nu de Secretariatul de Stat pentru Problemele 
Revoluţionarilor, ci de Secretariatul General al Guvernului. Amendamentul 
urmează să aibă următoarea formulare: “Activităţile de secretariat tehnic ale 
Comisiei speciale, sediul în care aceasta îşi desfăşoară activitatea şi resursele 
materiale şi băneşti  necesare funcţionării acesteia sunt asigurate de către 
Secretariatul General al Guvernului României”. Amendamentul a fost admis 
de membrii Comisiei cu majoritate de voturi – 7 voturi pentru şi 1 vot 
împotrivă. 
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  În cadrul dezbaterilor asupra art. 3, domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner a propus prelungirea termenului până la care comisia trebuie 
să-şi elaboreze raportul la 30 noiembrie 2000, în loc de 30 septembrie 2000. 
  Amendamentul a fost acceptat cu 7 voturi pentru şi 1 vot 
împotrivă. 
  La art. 4 domnul deputat Marţian Dan a propus eliminarea 
sintagmei “elaborat de Secretariatul tehnic şi”. Domnia sa a motivat 
propunerea făcută prin faptul că nu consideră corect ca Regulamentul prin 
care Comisia specială îşi desfăşoară activitatea să fie elaborat de Secretariatul 
tehnic al acesteia, şi numai aprobat de Comisie. Propunerea a fost acceptată 
cu unanimitate de voturi. 
  Un alt amendament a fost propus de domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner şi se referă la reformularea art. 6, acesta urmând să aibă 
următorul conţinut:  
  “Art. 6 – Preşedintele fiecărei asociaţii de revoluţionari dintre 
cele prevăzute la art. 1 alin. (1) poartă răspunderea prevăzută de lege pentru 
autenticitatea şi veridicitatea documentelor prezentate de asociaţia căreia îi 
aparţine şi are obligaţia de a pune la dispoziţia Comisiei speciale:  
- actul de înfiinţare a asociaţiei, precum şi statutul acesteia; 
- amprenta ştampilei asociaţiei; 
- procesul-verbal al hotărârii adunării generale de desemnare a organelor de 

conducere ale asociaţiei; 
- lista nominală cu membrii asociaţiei care au obţinut certificatul de 

revoluţionar; 
- numărul membrilor asociaţiei; 
-    procesul-verbal cu hotărârile adunării generale ce au avut ca obiect 

analizarea şi aprobarea documentaţiei care a stat la baza propunerii de 
certificare a calităţii de beneficiar al prevederilor Legii nr. 42/1990”. 

       Prima propunere făcută a fost acceptată cu 6 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 1 abţinere, iar a doua modificare a fost acceptată cu 6 voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă.  
  În întregul său, textul proiectului de ordonanţă, împreună cu 
amendamentele formulate, a fost acceptat cu majoritate de voturi – 7 voturi 
pentru şi 1 vot împotrivă. 
  S-a trecut la dezbaterea punctului 2 înscris pe ordinea de zi, 
propunerea   legislativă   cu   privire   la   completarea Legii nr. 68/1992 
pentru alegerea Camera Deputaţilor şi Senatului. 
  Domnul deputat Petre Ţurlea, în calitate de iniţiator, a prezentat 
argumentele care au stat la baza iniţierii acestei propuneri, considerând că ar 
trebui să i se acorde un aviz favorabil. 
  Invocând atât punctul de vedere al Consiliului Legislativ, cât şi 
textul art. 13 al Recomandării nr. 1201 din 1993 a Curţii Europene şi inclus în 
Tratatul dintre România şi Ungaria, semnat în 1996, domnul deputat Varga 
Attila, plecând de la considerentul că această iniţiativă legislativă încalcă 
prevederile Constituţiei, art. 59 alin. (2), a propus respingerea acesteia. 



 4

Domnia sa a argumentat, în continuare, că locuitorii judeţelor Harghita şi 
Covasna nu pot fi consideraţi ca reprezentând o minoritate naţională.  
  În continuare, domnul deputat Varga Attila a arătat că aplicarea 
acestei legi ar contraveni principiilor de bază a Legii 68/1992 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi Senatului, deoarece atunci ar trebui ca în fiecare judeţ 
minorităţile să aibă reprezentare electorală.  
  Doamna deputat Mitzura Arghezi, în replică, a remarcat că acest 
lucru s-a şi întâmplat, în sprijinul argumentaţiei citând judeţul Giurgiu, unde, 
deşi minoritatea maghiară nu are decât 200 de membri, au un reprezentant în 
Parlament. 
  Domnul deputat Tokay György a argumentat că discriminarea 
pozitivă la care se referă standardele europene  are în vedere doar minorităţile 
naţionale ori românii din cele două judeţe mai sus menţionate nu pot fi 
consideraţi minoritate naţională în propria ţară. 
  Domnul deputat Marţian Dan, exprimând o poziţie nuanţată, a 
arătat   că   propunerea   legislativă  ar fi justificată în cazul când numărul 
total al cetăţenilor de naţionalitate română, cu drept de vot din judeţele 
Harghita şi Covasna - unde etnia maghiară este majoritară - nu ar fi suficient 
pentru a acoperi – în fiecare judeţ – numărul de voturi necesar în vederea 
obţinerii unui mandat de parlamentar. Domnul deputat a arătat, în continuare, 
că expunerea de motive nu conţine suficiente date cu privire la numărul de 
candidaţi pe care partidele politice ale românilor din cele două judeţe i-au 
propus în alegerile din 1990, 1992 şi 1996 şi nici date concrete cu privire la 
numărul de voturi obţinute de aceştia. Ar putea exista riscul, prin adoptarea 
acestei legi, să se ajungă la o soluţie de natură să acopere mai degrabă o 
incapacitate a românilor din cele două judeţe de a se manifesta unitar, 
susţinând în alegeri un candidat unic, credibil şi cu şanse de a obţine numărul 
de voturi necesar unui mandat parlamentar. Din aceste motive, soluţia propusă 
este discutabilă.  
  În final, supusă la vot, propunerea de avizare favorabilă a întrunit 
4 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 1 abţinere. Prin urmare, avizarea ei a 
rămas nedecisă.  
  Discutarea următoarelor puncte de pe ordinea de zi a fost 
amânată, timpul afectat şedinţei fiind epuizat. 
 
 
 
SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Şerban Rădulescu-Zoner      Chisnăr Atena 
 
 
 


