
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei din data de 20 decembrie 1999 

 
 

  La lucrările Comisiilor reunite pentru drepturile omului din 
Camera Deputaţilor şi din Senat, din data de 20 decembrie 1999, având ca 
obiect audierea candidaţilor desemnaţi pentru posturile de Ministru delegat pe 
lângă primul-ministru pentru minorităţi naţionale şi, respectiv, de Ministru de 
interne, din noul Cabinet, au participat un număr de 10 deputaţi, lipsind 
domnul deputat Ioan Pintea – independent, precum şi domnii deputaţi Marţian 
Dan, Gheorghe Vâlceanu şi Viorel Hrebenciuc, din Grupul parlamentar al 
PDSR, care s-au retras anterior de la lucrările plenului Camerei şi ale 
comisiilor permanente. Au participat – din partea Comisiei omonime de la 
Senat – un număr de 5 senatori. 
  Au fost audiaţi, în vederea validării candidaturii lor pentru 
posturile   ministeriale   amintite,   dl. Peter  Kovacs-Eckstein  şi, respectiv, 
dl. Constantin Dudu Ionescu. 
  În deschidere, domnul prof. dr. Otto Weber, preşedinte de 
şedinţă, a dat cuvântul domnului Peter  Kovacs-Eckstein, pentru a aduce la 
cunoştinţa membrilor comisiilor reunite strategiile noului program de 
guvernare.  

Dl. Peter  Kovacs-Eckstein a subliniat că printre primele 
obiective ale departamentului se află rezolvarea problemelor care ar facilita 
intrarea României în Uniunea Europeană. Pentru aceasta se au în vedere o 
serie de programe care duc la eliminarea tuturor formelor de discriminare a 
minorităţilor naţionale, precum şi o serie care se încadrează într-o strategie 
naţională vizând ameliorarea situaţiei etniei rromilor. Aceste obiective se vor 
realiza printr-o serie de măsuri socio-economico-educaţionale adecvate.  
  După expunerea prezentată de domnia sa s-au conturat două 
opinii în rândurile parlamentarilor participanţi la discuţie. Prima a fost 
exprimată de dl. deputat Petre Ţurlea, care a considerat, din capul locului, că 
persoana d-lui Eckstein în fruntea acestui departament este indezirabilă. 
Domnia sa a motivat această afirmaţie prin faptul că, de când a ocupat această 
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funcţie (din timpul guvernării Radu Vasile), dl. Peter  Kovacs-Eckstein a 
reprezentat cu predilecţie interesele minorităţii maghiare, din care face parte, 
neglijând în mod sistematic problemele celorlalte minorităţi, remarcându-se 
prin acţiuni îndreptate împotriva intereselor româneşti şi care s-au concretizat 
prin contestarea progreselor realizate de România în domeniul drepturilor 
minorităţilor, în faţa instanţelor internaţionale. Domnia sa a avut, pe tot 
parcursul mandatului său, o poziţie duplicitară, în ţară spunând un lucru, iar 
atunci când se afla în delegaţii în exterior afirmând altceva. 
  O altă problemă luată în discuţie de dl. deputat Petre Ţurlea a 
fost graba pe care dl. Eckstein o arată în semnarea Cartei limbilor regionale, 
deşi în Europa o serie de state cu democraţii avansate, cum ar fi Franţa, s-au 
proclamat împotriva semnării acestui document.  
  Alte probleme susţinute de dl. Eckstein, şi care ar fi îndreptate 
împotriva statului român, ar fi susţinerea tezei discriminării pozitive, precum 
şi federalizarea României.  

Dl. deputat Petre Ţurlea consideră că dl. Eckstein duce o politică 
antiromânească şi atunci când declară că generalul Antonescu se face vinovat 
de condamnarea şi executarea evreilor, trecând sub tăcere faptul că zeci de 
mii de evrei au fost exterminaţi în timpul dictaturii hortyste, în timp ce 
generalul Ion Antonescu a salvat 40.000.  

Dl. deputat Petre Ţurlea consideră că dl. Eckstein a dus o 
susţinută campanie de denigrare a României în forurile internaţionale, punând 
în practică dispoziţii date de la Budapesta, fiind spion al guvernului maghiar, 
motiv pentru care cere invalidarea candidaturii d-lui Peter  Kovacs-Eckstein.  

O poziţie critică faţă de validarea d-lui Peter  Kovacs-Eckstein 
pentru această funcţie a avut şi dl. senator Vasile Dobrescu, care şi-a exprimat 
dezacordul faţă de satisfacerea cerinţelor unor comunităţi religioase - 
aparţinând minorităţilor naţionale – de retrocedare a unor bunuri care le-au 
aparţinut, prin ordonanţă de urgenţă.  

Faţă de acuzele aduse de dl. deputat Petre Ţurlea, dl. deputat 
Tokay György a subliniat că nu poate fi de acord cu ele fără să se probeze că 
sunt reale. La Budapesta au fost prezenţi reprezentanţi ai minorităţilor din mai 
multe ţări europene, deplasarea d-lui Peter  Kovacs-Eckstein nefiind o vizită 
particulară. Nu pot  fi acceptate asemenea injurii, fără ca ele să fie probate. O 
gravă acuză a fost aceea că dl. Eckstein a susţinut federalizarea României, 
lucru total nefondat, deoarece nu poate fi probat. Personal nu este de acord cu 
discriminarea pozitivă decât în măsura în care ea oferă o egalitate a şanselor 
tuturor minorităţilor.  

Dl. senator Matei Boilă, de asemenea, a luat poziţie faţă de 
acuzele formulate de dl. deputat Petre Ţurlea, considerând că acesta trebuie 
să-şi ceară scuze pentru afirmaţiile făcute, dacă nu le poate proba cu 
documente. 

Dl. deputat Tănase Tăvală, la rândul său, consideră că este 
nepermis ca în acest moment să i se aducă învinuiri d-lui Eckstein, mai ales că 
domnia sa nu face decât să-şi continue activitatea. În diverse ocazii delegaţi 
din occident au lăudat activitatea acestui departament, considerând că s-a 
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ajuns la un moment de coexistenţă a majorităţii cu minoritatea. Domnia sa a 
salutat preocuparea acestui departament în ceea ce priveşte integrarea 
rromilor şi recomandă ca acesta să-şi canalizeze toate forţele pentru 
soluţionarea gravelor probleme ridicate de această etnie. 

În încheierea intervenţiei sale, dl. deputat Tănase Tăvală a 
sugerat ca şi ceilalţi colegi să susţină validarea d-lui Eckstein. 

Dl. deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus suspendarea 
lucrărilor până când dl. deputat Petre Ţurlea va prezenta probe din care să 
reiasă clar acţiunile de care a fost acuzat dl. Eckstein, precum şi acuzaţiile de 
spionaj ale acestuia. Dl. deputat a spus că nu va participa la vot atât în semn 
de protest faţă de acuzele fără acoperire formulate de dl. deputat Petre Ţurlea, 
cât şi de faptul că, dacă dl. Ţurlea va prezenta aceste probe, domnia sa nu-şi 
va da votul unei persoane care se va dovedi că a dus o acţiune de spionaj în 
favoarea altei ţări.  

Dl. deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a declarat, în luarea de 
cuvânt, că va susţine candidatura d-lui Eckstein datorită meritelor pe care 
acesta le-a avut în calitate de deţinător al aceleiaşi funcţii în cabinetul Radu 
Vasile, luând în calcul atât eforturile pe care acest departament le-a depus în 
vederea admiterii României pentru începerea negocierilor de aderare la 
Uniunea Europeană, cât şi pentru situaţia bună a respectării drepturilor 
minorităţilor naţionale, apreciată favorabil de numeroşi parlamentari străini şi 
şefi de state. 

În finalul discuţiilor, preşedintele de şedinţă a supus la vot 
propunerea înaintată de dl. deputat Petre Ţurlea, de invalidare a d-lui Peter  
Kovacs-Eckstein. Propunerea nu a întrunit majoritatea, fiind votată cu 1 vot 
pentru, 12 contra şi 1 abţinere. 

Propunerea de validare a acestuia în funcţia de ministru delegat 
pe lângă primul-ministru pentru minorităţi naţionale a întrunit majoritate de 
voturi – 11 voturi pentru, 2 voturi contra şi 1 abţinere. 

A doua propunere pentru validare a fost cea a d-lui Constantin 
Dudu Ionescu, pentru funcţia de ministru de interne. 

În cuvântul său, domnia sa a subliniat faptul că în ministeriatul 
său, sub Guvernul Radu Vasile, a început procesul de reformă a structurilor 
acestui minister, lucru pe care-l va continua în ipoteza că va fi reales, în 
scopul perfecţionării activităţii cadrelor aflate în subordine, în vederea 
satisfacerii criteriilor impuse de Uniunea Europeană în acest domeniu. 

Domnia sa a arătat că în calea realizării, într-o perioadă scurtă, a 
acestor deziderate stă lipsa fondurilor, resursele alocate acestui minister fiind 
insuficiente.  

Domnia sa a subliniat că structurile Ministerului de Interne îşi 
vor întări colaborarea şi în viitor cu ONG-urile care au ca scop apărarea 
drepturilor omului. Cele trei mari obiective care stau în faţa Ministerului de 
Interne sunt:  

- modernizarea serviciului care se ocupă de evidenţa populaţiei; 
- modernizarea Poliţiei; 
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- demilitarizarea Seviciului de Pompieri, urmând ca acesta să 

aibă angajaţi civili. 
Ultimul punct nu se va putea realiza, însă, înainte de 2005 

deoarece locul unui militar trebuie acoperit de 3 angajaţi, care trebuie să 
primească, fiecare, salariu. 

De asemenea, dl. Constantin Dudu Ionescu a subliniat că cele 
mai mari prejudicii aduse atât statului român, cât şi altor ţări europene, sunt 
cele aduse de etnia rromilor. În state cum ar fi Cehia şi Slovacia, 84% din 
activităţile ilegale aparţin acestei etnii.  Dacă această problemă nu se va 
rezolva, România nu poate avea pretenţia să adere la Spaţiul Schengen. 
Domnia sa consideră că este anormal să se susţină atât de des că nu sunt 
create condiţii optime în penitenciare atât timp cât în acest moment cea mai 
mare   parte din cazărmi sunt neîncălzite. Trebuie creată o bază solidă 
tehnico-materială dacă se vrea ca obiectivele propuse să fie şi îndeplinite.  

Dl. deputat Şerban Rădulescu-Zoner a formulat o serie de cerinţe 
pentru îmbunătăţirea activităţii Ministerului de Interne, legate de organizarea 
Direcţiei Naţionale a Arhivelor Statului.  

O   altă observaţie a fost formulată de dl. senator Ioan Moisin şi 
s-a referit la faptul că paşapoartele nu au înscrisă seria pe toate paginile, drept 
pentru care se fac foarte multe falsuri, afaceri şi nereguli. 

Dl. deputat Otto Weber a întrebat ce se întâmplă cu formele  care 
au fost înaintate în legătură cu introducerea pedepsei cu moartea.  

Dl. Constantin Dudu Ionescu, răspunzând d-lui Otto Weber, s-a 
declarat împotriva acestui lucru, dar s-a pronunţat pentru înăsprirea 
pedepselor, acestea putând merge până la pedeapsa detenţiei pe viaţă.  

Doamna deputată Elena Iacob a cerut viitorului ministru să aibă 
ca obiectiv elaborarea unor programe pentru ca poliţiştii să-şi elimine, în 
timpul exercitării funcţiei, comportamentul reprobabil de care acum dau 
dovadă, şi faţă de care domnia sa a primit un număr impresionant de sesizări.  

Faţă de intervenţia d-nei deputate Iacob Elena, dl. Constantin 
Dudu Ionescu a afirmat că are în vedere perfecţionarea activităţii cadrelor de 
poliţie în vederea înlăturării unei mentalităţi păgubitoare care se mai 
manifestă încă, printr-o conlucrare mai strânsă cu organismele pentru apărarea 
drepturilor omului din ţară. Procesul, însă, este un proces de durată date fiind 
resursele financiare limitate care sunt destinate acestui minister în bugetul de 
stat. 

În final, candidatura d-lui Constantin Dudu Ionescu la funcţia de 
ministru de interne a fost validată cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere, de plenul 
Comisiilor reunite pentru drepturile omului ale celor două Camere ale 
Parlamentului. 
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