
Comisia pentru drepturile omului, culte
ºi problemele minoritãþilor naþionale

SINTEZA
lucrãrilor comisiei din data de 7 octombrie 1997

Lucrãrile Comisiei pentru drepturile omului, culte ºi problemele
minoritãþilor naþionale din data de 7 octombrie 1997 au fost conduse de
preºedintele comisiei, dl. Marþian Dan.

Au fost prezenþi 11 deputaþi, lipsind domnii deputaþi: Ioan
Oltean, din Grupul parlamentar USD-Pd ºi Gheorghe Tokay, din Grupul
parlamentar UDMR, care sunt membri ai Guvernului; d-na deputat Elena
Iacob, din Grupul parlamentar PNÞCD-Civic-Ecologist ºi dl. deputat Ioan
Pintea, independent.

La primul punct al ordinii de zi, comisia a dezbãtut propunerea
legislativã pentru instituirea zilei naþionale a solidaritãþii împotriva dictaturii
(P.l. 138/3.06.1997), iniþiatã de domnii deputaþi Gheorghe ªerban, Teodor
Stanca, Ovidiu V. Drãgãnescu, Tãnase P. Tãvalã ºi Petru Dugulescu, din
Grupul parlamentar PNÞCD-Civic-Ecologist, Glãvan ªtefan ºi Aurel Miloº,
din Grupul parlamentar USD-PD ºi Barany Francisc, din Grupul parlamentar
UDMR.

În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au propus mai multe
amendamente privind înlocuirea unor sintagme ºi vocabule atât din titlul legii
cât ºi din conþinutul alin. 1 al articolului unic.

Sensul acestor propuneri a fost acela de a consacra prin lege
proclamarea zilei de 16 decembrie, când a izbucnit, în toatã forþa ei, revolta
timiºorenilor împotriva regimului totalitar comunist, ca zi de solidaritate
naþionalã împotriva dictaturii, iar nu ca zi naþionalãde solidaritate împotriva
dictaturii, deoarece trebuie sã se facã distincþia necesarã între ziua naþionalã a
României, care este unicã, ºi alte zile ce celebreazã evenimente importante
din istoria noastrã.

Comisia a aprobat cu unanimitate de voturi propunerea
legislativã  în forma amendatã în sensul celor prezentate mai sus.
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La punctul doi al ordinii de zi a fost discutat proiectul de Lege

pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 39/1997 cu privire la pensionarea
pentru munca depusã, cu reducere de vârstã, a femeilor care lucreazã în
industria minierã.

Dl. deputat Petre Þurlea, luând cuvântul, s-a declarat împotriva
proiectului de lege, motivat de raportul nefavorabil existent în momentul de
faþã între numãrul populaþiei active ºi a pensionarilor care este de 1:1.

În final, proiectul de lege în discuþie a fost acceptat cu majoritate
de voturi.

La punctul trei al ordinii de zi a fost dezbãtutã propunerea
legislativã privind modificarea ºi completarea Ordonanþei nr. 32/1995 privind
încadrarea în muncã a absolvenþilor instituþiilor de învãþãmânt, iniþiatã de
Grupul parlamentar al PUNR. Trebuie observat cã în mod greºit propunerea
legislativã face referire la Ordonanþa Guvernului nr. 32/1995 în loc de
Ordonanþa Guvernului nr. 32/1994.

Dl. deputat Petre Þurlea, în cuvântul sãu, a susþinut aceastã
iniþiativã legislativã, cu toate cã, aºa cum a menþionat dl. Marþian Dan,
preºedintele comisiei, plenul Camerei Deputaþilor a aprobat Ordonanþa de
urgenþã nr. 35/1997, prin care s-a înlocuit de fapt Ordonanþa 32/1994 la care
se referã propunerea legislativã a grupului parlamentar PUNR. Rezultã deci cã
propunerea legislativã se referã la un text care nu mai existã, el fiind abrogat.
Þinând seama de unele idei interesante pe care le conþine iniþiativa
parlamentarã a grupului parlamentar al PUNR s-au formulat unele sugestii
referitoare la modalitãþile prin care acestea ar putea fi valorificate, fie în
cadrul procedurilor în desfãºurare a examinãrii Ordonanþei de urgenþã nr.
35/1997 la Senat, fie printr-o nouã iniþiativã legislativã care sã aibã ca termeni
de referinþã tocmai prevederile acestei ordonanþe.

Þinând seama de situaþia creatã, comisia a socotit cã nu se poate
acorda aviz favorabil propunerii legislative.

PREªEDINTE,  SECRETAR,

Marþian Dan ªerban Rãdulescu-Zoner


