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  La lucrările şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, din data de 6 septembrie 2000, au 
participat 12 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Viorel Hrebenciuc 
(PDSR), Petre Ţurlea (PUNR) şi Valeriu Stoica (PNL), care este membru al 
Guvernului. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marţian 
Dan, preşedintele comisiei, care, în deschidere, a propus spre aprobare 
proiectul ordinii de zi, care cuprinde următoarele puncte: 
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii. 
2. Propunerea legislativă privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor 

persoane. 
3. Propunerea legislativă privind "Confiscarea averilor conducătorilor de 

întreprinderi, bănci, instituţii de stat şi organizaţii obşteşti care au adus 
prejudicii bugetelor naţionale în perioada 1990-1998 şi au datorii la 
acestea". 

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
La   şedinţă   au    participat    ca  invitaţi  doamna Irina 

Moroianu-Zlătescu, directoarea Institutului Român pentru Drepturile Omului, 
domnii deputaţi Alexandru Ionescu şi Ana Gheorghe, din partea iniţiatorilor 
celor două propuneri legislative aflate pe ordinea de zi. 

În funcţie de posibilităţile de participare a invitaţilor, ordinea 
punctelor înscrise pe ordinea de zi a suferit o modificare: primul punct 
discutat a fost propunerea legislativă privind pensionarea cu reducere de 
vârstă a unor persoane.  

Pentru început, domnul preşedinte Marţian Dan a făcut o scurtă 
informare asupra discuţiilor purtate în şedinţa anterioară pe marginea acestei 
propuneri   legislative, pentru ca iniţiatorul, domnul deputat Ana Gheorghe, 
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să-şi poată forma o părere în legătură cu nelămuririle care s-au ridicat la 
discutarea acestei propuneri legislative şi asupra explicaţiilor suplimentare pe 
care le poate oferi membrilor comisiei. 

În legătură cu efortul bugetar pe care punerea în practică a 
acestei propuneri legislative l-ar ridica, domnul deputat Ana a menţionat că de 
foarte mult timp bugetul suferă un deficit cronic la acest segment, motiv 
pentru care s-au făcut şi se fac transferuri de la bugetul de stat. Domnia sa a  
mai   arătat   că    această    propunere   legislativă vine să completeze Legea 
nr. 3/1977 şi este menită să corecteze o lacună legislativă strecurată în Legea 
pensiilor nr. 19/2000, deoarece la elaborarea acesteia au fost omişi dintre 
beneficiari salariaţii din minerit având vârsta cuprinsă între 46-49 de ani, în ea 
fiind cuprinşi în exclusivitate cei de 45 şi 50 de ani. În ceea ce priveşte efortul 
bugetar, iniţiatorul a arătat că el nu se ridică la o sumă foarte mare, deoarece 
numărul minerilor vizaţi să beneficieze de prevederile acestei legi nu 
depăşeşte pe cel de 5.000.  

Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a întrebat dacă 
dispoziţiile acestei legi se vor aplica şi după ce va intra în vigoare noua lege a 
pensiilor.  

Domnul deputat Ana a precizat că această prevedere se va aplica 
şi în viitor, dar a atras atenţia asupra faptului că, deja, Legea pensiilor, care va 
intra în vigoare cu data de 1 aprilie 2000, a suferit o modificare printr-o 
ordonanţă de urgenţă, aşa că nu vede nici un impediment ca ea să mai sufere 
încă o modificare. 

Doamna deputat Mitzura Arghezi, salutând prezenţa iniţiatorului, 
a făcut precizarea că datorită lămuririlor suplimentare oferite de iniţiator, 
personal, va vota pentru această propunere legislativă. 

În contradicţie cu doamna deputat Mitzura Arghezi, domnul 
deputat Şerban Rădulescu-Zoner a atras atenţia că, dacă se va accepta această 
exceptare, se riscă perpetuarea la infinit a modificărilor în funcţie şi de alte 
categorii profesionale.  

La rândul său, domnul deputat Tokay György s-a exprimat 
împotriva avizării acestei propuneri legislative argumentând că o lege de care 
beneficiază 4,5 milioane de cetăţeni, nu poate suferi modificări în funcţie de 
5.000 de oameni, aparţinând unui segment profesional.  

La rândul său, domnul deputat Ana Gheorghe a subliniat că 
această propunere legislativă nu operează modificări în viitoarea legislaţie şi 
completează Legea nr. 3/1977, ea reglementează nişte relaţii sociale dintre 
oameni şi vizează asigurarea egalităţii de tratament pentru categoriile de 
angajaţi cuprinşi în grupa I de muncă (vârsta cuprinsă între 46-49 de ani) şi 
care au fost omişi şi din Legea pensiilor nr. 19/2000. 

Doamna directorare Irina Moroianu-Zlătescu, apreciind favorabil 
această propunere legislativă, a fost de părere că prevederile conţinute sunt 
binevenite în condiţiile în care s-a făcut foarte puţin atât pentru reîncadrarea, 
cât şi pentru reconversia forţelor de muncă din acest domeniu.  
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De aceeaşi părere a fost şi domnul deputat Liviu Alexandru Mera 
menţionând că, personal, domnia sa va vota favorabil. 

În final, supusă votului, această iniţiativă legislativă nu a primit 
aviz favorabil, votul comisiei fiind nedecis: 5 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 
4 abţineri. 

S-a trecut la dezbaterea punctului 2 înscris pe ordinea de zi: 
propunerea legislativă privind "Confiscarea averilor conducătorilor de 
întreprinderi, bănci, instituţii de stat şi organizaţii obşteşti care au adus 
prejudicii bugetelor naţionale în perioada 1990-1998 şi au datorii la acestea". 

Domnul deputat Alexandru Ionescu, invitat pentru a-şi susţine 
iniţiativa legislativă, a evocat nivelul îngrijorător la care a ajuns corupţia în 
societatea românească, nivel cauzat îndeosebi de transferul ilicit al averii 
publice spre sectorul privat, atât prin intermediul firmelor-căpuşe ale 
conducătorilor de întreprinderi de stat, cât şi prin deturnările de fonduri 
comise de aceştia. Domnia sa este de părere că cei care au dus la sărăcirea 
ţării trebuie să plătească, iar averile celor care s-au făcut vinovaţi de 
falimentarea industriei trebuie să fie confiscate, iar aceştia traşi la răspundere. 

Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner, apreciind pozitiv 
necesitatea unei astfel de legi, care să prevadă întărirea controlului statului 
asupra averii publice, şi-a exprimat, totuşi, o serie de reţineri asupra modului 
în care textul luat în dezbatere a fost redactat, deoarece fondul a fost 
evidenţiat lacunar şi necorespunzător.  

Domnul deputat Tokay György a subliniat, la rândul său, faptul 
că propunerea legislativă, în formularea actuală, ignoră alin. (7) al art. 49 din 
Constituţie, care prevede că: "Averea dobândită ilicit nu poate fi confiscată. 
Caracterul   licit al dobândirii averii se prezumă", precum şi a dispoziţiilor 
alin. (2) din art. 125 al Constituţiei, care interzice înfiinţarea instanţelor 
extraordinare. Domnia sa a reamintit faptul că există în legislaţia actuală 
suficiente instrumente juridice de anihilare a mecanismelor socio-economice 
ale corupţiei conducătorilor de instituţii publice, precum sunt cele cuprinse în 
Legea 115/1996, dar acestea nu se aplică întotdeauna de către organele 
abilitate. 

Domnul deputat Alexandru Ionescu, în replică, a susţinut că 
legea nu este o codificare sentimentală, ea spunând clar că este îndreptată 
împotriva celor care au gestionat iresponsabil şi în folos propriu averea 
acestei ţări şi că societatea românească va trebui, în final, să se aranjeze pe o 
bază legală şi de normalitate.  

Supusă  votului,   propunerea   a   întrunit   majoritate  de  voturi: 
6 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri. 

S-a trecut la examinarea ultimului punct înscris pe ordinea de zi: 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii. 

Primul înscris la cuvânt, domnul deputat Tokay György a 
apreciat că, pe lângă faptul că acest proiect este binevenit pentru dezvoltarea 
societăţii civile, este şi foarte bine argumentat şi întocmit. 
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I-au împărtăşit punctul de vedere domnii deputaţi Varga Attila, 
Liviu Alexandru Mera şi Elena Iacob, care au propus un aviz favorabil. 

Tot un aviz favorabil a propus şi domnul deputat Gheorghe 
Vâlceanu, care a considerat că la elaborarea avizului ar trebui, totuşi, să se ia 
în consideraţie şi observaţiile conţinute în punctul de vedere al Consiliului 
Legislativ. 

Doamna Irina Moroianu-Zlătescu a apreciat, în cuvântul său, că o 
serie de articole, precum art. 2, art. 5 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 11 alin. (3), 
art. 15 alin. (1), art. 20, art. 24 alin. (4), art. 47, art. 48, art. 60 alin. (2), art. 66 
şi  art. 85, trebuie să suporte o serie de modificări, pe care Institutul Român 
pentru Drepturile Omului le propune pentru a fi însuşite de membrii comisiei 
în măsura în care se va considera că sunt oportune. 

O altă serie de modificări a fost propusă în numele colectivului 
de  experţi ai comisiei de doamna Ecaterina Ivăncescu, şi se referă la art. 1, 
art. 4, art. 15, art. 27 alin. (4), art. 38 alin. (2), art. 47, art. 48, art. 49, art. 51, 
art. 55, art. 58 şi art. 86. 

În cursul dezbaterilor s-a evidenţiat, de asemenea, că este nevoie, 
în scopul evitării unor abuzuri, o acurateţe sporită a dispoziţiilor curpinse în 
proiect, precum şi necesitatea eliminării paralelismului creat între ordonanţa 
în dezbatere şi Legea nr. 34/1998, care se referă la acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor şi fundaţiilor cu personalitate juridică care înfiinţează şi 
administrează unităţi de asistenţă socială. 

În final, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, amânarea 
discuţiilor pentru şedinţa viitoare, când urmează ca propunerile de amendare 
să fie aprofundate, dezbătute şi supuse votului. 
 
 
 
SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu      Chisnăr Atena 


