
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 30 septembrie 2003

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi:   Filip   Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul parlamentar
al  PSD,  şi Mera Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu
medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care a fost înscrisă, ca unic punct, propunerea legislativă privind reinserţia socială a
cetăţenilor români de etnie romă.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
La dezbaterea propunerii legislative au luat parte, pentru susţinerea

punctului de vedere al Guvernului:
- dl Tătuţ Mihai, director general adjunct al Direcţiei Generale Juridice din

Ministerul Administraţiei Publice şi Internelor şi
- dna Hanna Dobronăuţeanu, consilier personal al Ministrului Sănătăţii.

Trecându-se la dezbaterea propunerii legislative, dl preşedinte Nicolae
Păun a dat cuvântul dlui Tătuţ Mihai, care a avut de făcut o serie de precizări legate
de faptul că  punctul de vedere, negativ, al Guvernului se datorează faptului că
înscrierea expresă într-o reglementare a �discriminării pozitive�, fără justificarea
determinării cauzale, vine în contradicţie cu prevederile art.16 din Constituţia
României, potrivit căruia �cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice,
fără privilegii şi fără discriminări�, precum şi cu reglementările comunităţii
europene cu privire la combaterea discriminării. Din experienţa altor state s-a
constatat că rezultatul în timp al promovării discriminării pozitive, pentru grupuri
de persoane, este în defavoarea acestora.

Următorul înscris la cuvânt, dl deputat Tokay Gheorghe, a subliniat
faptul că rolul acestei propuneri legislative este faptul că nu au fost luate la timp
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nişte măsuri. Dimenisiunea problemei fiind ştiută, argumentaţia Guvernului, care
nu este de acord cu discriminarea pozitivă, este foarte periculoasă. Ţări cu
democraţie avansată, cum ar fi SUA, aplică discriminări pozitive unor grupuri de
minorităţi, lucru care nu s-a dovedit deloc a fi periculos.

Dl deputat Victor Babiuc, la rândul său, crede că Guvernul, adoptând
un astfel de punct de vedere, vrea să minimalizeze problemele romilor, dar că
rezolvarea problemei nu poate fi amânată �à la long�. Este de acord cu faptul că
propunerea legislativă nu este perfectă din punct de vedere juridic, dar asupra
textului se poate interveni.

Aceeaşi părere asupra avizului Guvernului a avut-o şi dl deputat
Wittstock Eberhard-Wolfgang, care a atras atenţia că din cele patru comisii, două
au dat un aviz şi că ar fi bine să amânăm dezbaterea acestei propuneri legislative
până ce vor fi primite şi celelalte două avize (de la Comisia juridică, de disciplină şi
imunităţi şi de la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci).

Tot pentru amânare s-au pronunţat şi dnii deputaţi Tokay Gheorghe şi
Victor Babiuc.

La rândul său, dna Hanna Dobronăuţeanu a menţionat că respingerea
propusă de Guvern a fost datorată şi redactării defectuoase din punct de vedere
juridic. Domnia sa a fost de părere că ar fi păcat ca această problemă să nu fie
rezolvată, mergându-se mai departe, dar prin promovarea unui alt text legislativ.

Dna deputat Doina-Micşunica Dreţcanu a fost de părere că, pe lângă
punctul de vedere al Guvernului, ar trebui la următoarea dezbatere, în cazul
amânării, să fie invitat şi cineva din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea
Discriminării (sau să ne fie trimis un punct de vedere al lor), deoarece acest institut
este organul cel mai abilitat să se pronunţe, deoarece este la curent cu toată
legislaţia internaţională în vigoare.

Dl deputat Nicolae Păun, intervenind din partea iniţiatorului, a
subliniat faptul că Guvernul are obligaţia să rezolve problemele importante ale
societăţii, mai ales că s-au primit o mulţime de atenţionări venite din Vest, care
vizează acest lucru. Această iniţiativă a avut ca scop provocarea Parlamentului
(care este un for politic, constituit din mai multe partide) să conştientizeze
gravitatea problemelor, având ca scop final un semnal pozitiv. Nu este convins că o
serie de deputaţi vor privi cu seriozitate acest lucru şi este mirat de faptul că o serie
de ministere se împotrivesc unor măsuri pozitive, care ar trebui să fie luate cât mai
curând, până când lucrurile nu se vor agrava.

Dl deputat Tokay Gheorghe, în calitate de ex-ministru pentru
minorităţi, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, din partea Grupului
parlamentar al minorităţilor naţionale, precum şi dl deputat Victor Babiuc, care face
parte din opoziţie, au înţeles perfect problema şi nu înţeleg de ce Guvernul nu s-a
străduit să facă acest lucru.

Dl preşedinte Nicolae Păun a spus, în continuare, că este adevărat că
HGnr.430/2001, care deja şi-a produs efectele,  are un conţinut aproape asemănător
cu cel al propunerii legislative, ea fiind creată tocmai pe acest motiv. Hotărârea de
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Guvern poate fi anulată în cazul în care la viitoarele alegeri alt partid le va câştiga,
ea putând să-şi înceteze efectele. Gândindu-se la acest lucru, dânsul a creat această
propunere legislativă  deoarece,  transformată în lege (HG nr.430/2001), va avea
efecte pe o perioadă nedeterminată.

În încheiere, membrii comisiei, cu unanimitate de voturi, au fost de
acord cu amânarea dezbaterilor cu încă două săptămâni. Urmează să se solicite,
expres, avizul celor două comisii restante, iar experţii comisiei, ţinând cont atât de
recomandările Consiliului Legislativ, cât şi a  celor menţionate în punctul de vedere
al Guvernului, să reformuleze textul, să îl înregistreze ca pe o nouă iniţiativă,
retrăgând-o pe cea veche, urmând ca dezbaterile viitoare să se facă pe marginea
noului text.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun  Chisnăr Atena
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