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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele   minorităţilor naţionale din data de 29 martie 2000 au participat 
13 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Viorel Hrebenciuc (PDSR) şi 
domnul deputat Valeriu Stoica (PNL) –  care este membru al Guvernului. 
  Pe ordinea de zi, aprobată în unanimitate, au fost înscrise 
următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 70/1991 
privind alegerile locale, republicată.  
  2. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 68/1992 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului  
  3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
dispoziţii din Codul penal.  
  La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 1 – care 
prevede desemnarea consilierilor judeţeni prin vot uninominal – domnii 
deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner şi Tănase Tăvală au propus avizarea 
favorabilă, argumentând că această modificare  a Legii nr. 70/1991 privind 
alegerile locale are două avantaje: instituie o responsabilizare sporită a 
consilierilor astfel aleşi şi elimină prin art.6 alin. (3) posibilitatea ca aceştia să 
candideze atât pentru funcţia de consilier local, cât şi pentru cea de consilier 
judeţean. 
  Raliindu-se la această opinie, domnul deputat Wittstock 
Eberhard-Wolfgang a propus un amendament de corelare a alin.3 din art. 6 cu 
restul textului republicat al legii, prin abrogarea art. 84 din aceasta.  
  O poziţie critică faţă de propunerea în discuţie şi împotriva 
acordării avizului a exprimat domnul deputat Marţian Dan, care a argumentat 
că propunerea legislativă instituie – în mod nejustificat – un experiment 
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electoral de natură a complica sistemul de votare existent şi a mări cheltuielile 
statului pentru campania electorală. În plus, propunerea legislativă conţine 
lacune de reglementare cum sunt, bunăoară, cele referitoare la atribuţiile, 
organizarea şi modul de exercitare a competenţelor ce revin comisiilor 
electorale zonale pe a căror rază teritorială ar trebui aleşi consilierii judeţeni; 
potrivit iniţiatorilor acestei propuneri legislative, atribuţiile comisiilor 
electorale zonale ar trebui exercitate, simultan, de comisiile electorale locale 
(comunale sau orăşeneşti), formulă ce nu poate fi acceptată.  
 Membrii comisiei au adoptat amendamentul prezentat de domnul 
deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang cu majoritate de voturi şi au avizat 
favorabil propunerea legislativă astfel amendată, tot cu majoritate de voturi. 
  Dezbaterile asupra propunerii legislative de la punctul 2 nu s-au 
finalizat prin acordarea unui aviz favorabil, acesta neîntrunind numărul de 
voturi necesar. Domnii deputaţi Tănase Tăvală şi Wittstock Eberhard-
Wolfgang -  care s-au pronunţat pentru avizare favorabilă - au arătat că 
sistemul votului preferenţial pe liste, care constituie obiectul propunerii, poate 
reprezenta un prim pas spre introducerea sistemului votului uninominal, cerut 
de unele organizaţii ale societăţii civile.  
  Intervenind pe marginea acestei propuneri legislative, domnul 
deputat Tokay György a exprimat rezerve faţă de soluţiile pe care le conţine, 
ea putând duce la unele tendinţe centrifuge printre candidaţii de pe aceeaşi 
listă electorală, la afirmarea unor atitudini de superioritate din partea acelor 
candidaţi care ar obţine personal mai multe voturi şi, în cele din urmă, la 
slăbirea solidarităţii între candidaţii de pe aceeaşi listă electorală. Nu este 
exclus ca astfel sistemul propus să compromită perspectiva votului 
uninominal atunci când ar fi întrunite condiţiile adoptării unui astfel de tip de 
scrutin.  
  În intervenţia sa şi domnul deputat Marţian Dan a exprimat 
rezerve faţă de iniţiativa legislativă, apreciind că rădăcina migraţiilor unor 
parlamentari dintr-o formaţiune politică la alta – aspect esenţial evocat de 
autorii propunerii legislative pentru adoptarea soluţiei gândite de dânşii - o 
constituie nu tipul de scrutin, ci deficienţele din interiorul unor partide, din 
viaţa lor internă şi din modul inadecvat de abordare a contradicţiilor ce apar în 
interiorul lor. În acest context, vorbitorul a arătat că abandonarea propriului 
partid de către doi foşti prim-miniştri în timpul actualei legislaturi nu se 
datorează tipului de scrutin, ci unor evoluţii interne tensionate în formaţiunea 
politică respectivă, fapt ce a dus la acutizarea contradicţiilor, la părăsiri ori 
excluderi. De asemenea, vorbitorul a sublilniat faptul că soluţia propusă de 
iniţiatori, pe lângă aspectele relevate mai sus, prezintă dezavantajul unei 
complicări inutile a modului de exercitare a votului mergând chiar până la 
dezorientarea alegătorului, cu riscul creşterii numărului de voturi anulate. 
  În replică, domnul deputat Tănase Tăvală a afirmat că 
defecţiunile celor doi prim-miniştri din partidul care i-a propus (PNŢCD) au 
avut la origine dispute din cadrul coaliţiei guvernamentale privind politica 
promovată de aceasta şi rezultatele ei, şi nu cauze interne de partid.  
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  Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
dispoziţii din Codul penal, adoptat de Senat în şedinţa din 28 decembrie 1999,  
a fost considerat binevenit de membrii comisiei şi a primit aviz favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


