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  La şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale din data 2.06.1999 au participat 9 deputaţi, fiind 
absenţi domnii deputaţi Ioan Pintea, independent, Viorel Hrebenciuc, din 
Grupul parlamentar PDSR, Tănase Tăvală, din Grupul parlamentar PNŢCD, 
civic-ecologist, Ovidiu Şincai, din Grupul parlamentar PDSR. Ultimii doi se 
află într-o delegaţie parlamentară. 
  Ordinea de zi a inclus următoarele probleme: 

1. Proiectul de Lege privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului 
naţional de solidaritate. 
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Decretului-Lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 
de la 6 martie 1945. 
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu 
destinaţia de locuinţe trecute  în proprietatea statului. 
  4. Propunerea legislativă privind alocaţia de stat pentru familiile 
cu copii, aflate în dificultate. 

În cursul dezbaterii proiectului de lege de la punctul 1, doamna 
deputată Mitzura Arghezi, ca şi domnii deputaţi Otto Weber şi Liviu 
Alexandru Mera, s-au pronunţat pentru acordarea unui aviz favorabil, 
considerând că reglementarea propusă va permite ameliorarea protecţiei 
sociale pentru familiile cu mulţi copii, fără venituri, şi a categoriilor sociale 



 2
defavorizate care pot beneficia de ajutorul social, conform dispoziţiilor Legii 
nr. 67/1995. 
  La această opinie s-a raliat şi domnul deputat Marţian Dan, care a 
subliniat, totuşi, discrepanţa dintre obiectivul binevenit şi necesar al 
constituirii unui fond naţional de solidaritate şi reducerea surselor iniţiale de 
instituire a acestui fond la singura măsură concretă  de introducere a unui 
“timbru social”. Acesta urmează să fie plătit de cei ce vor participa la jocurile 
de noroc organizate de societăţi comerciale având un asemenea obiect de 
activitate şi pe care ele va trebui să-l verse apoi în contul Ministerului Muncii 
şi Protecţiei Sociale, abilitat să gestioneze acest fond. 
  În finalul dezbaterilor, Comisia, cu unanimitate de voturi, a 
acordat aviz favorabil proiectului de lege recomandând comisiei sesizate în 
fond – la propunerea domnului deputat Liviu Alexandru Mera – să examineze 
acest proiect de lege concomitent cu propunerea legislativă având aceeaşi  
problematică înaintată de doamna deputată Paula Ivănescu. 
  Trecându-se la discutarea punctului 2 de pe ordinea de zi, care 
include o propunere legislativă mai veche depusă de domnul deputat Iftene 
Pop, membrii comisiei au constatat faptul că aceasta nu mai are obiect 
deoarece, în urma discutării ei în cursul anului 1998 în Comisie, autorul a 
înlocuit-o cu o alta ce include recomandările formulate de membrii Comisiei 
cu prilejul acelei examinări şi pe care, ulterior, Comisia a avizat-o favorabil. 
Drept urmare, s-a decis să nu se dea aviz propunerii legislative de la punctul 2 
al ordinii de zi. 
  În cursul examinării punctului 3 al ordinii de zi – propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 112/1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe trecute  
în proprietatea statului, iniţiată de domnul deputat Bárányi Francisc, s-au 
exprimat   puncte   de    vedere    diferite.  Domnii  deputaţi  Wittstock 
Eberhard-Wolfgang şi Petre Ţurlea au formulat rezerve faţă de această 
propunere legislativă, reamintind faptul că au avut obiecţii şi la adoptarea 
Legii nr. 112/1995, considerată  de domniile lor că a înclinat balanţa în 
favoarea chiriaşilor din casele naţionalizate şi în detrimentul proprietarilor ce 
le-au deţinut înainte de naţionalizare. 
  Domnul deputat Tokay György s-a pronunţat pentru avizarea 
propunerii legislative, susţinând că modificarea alineatului 6 al art. 9 din lege 
– care face obiectul propunerii legislative – este de natură să restrângă 
excepţia introdusă prin textul iniţial al legii, care interzice chiriaşilor din 
casele naţionalizate posibilitatea de a cumpăra spaţiul locativ respectiv în 
cazul în care, după 1989, au dobândit un alt spaţiu locativ. În lumina acestei 
propuneri legislative, excepţia urmează a fi menţinută în vigoare doar în cazul 
în care chiriaşul care ocupă pe baza unui contract de închiriere o locuinţă ce a 
fost naţionalizată a dobândit, după 1989, un spaţiu locativ din fondul locativ 
de stat.   
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Trecându-se la vot, a fost supusă spre adoptare propunerea de a 

nu acorda aviz favorabil propunerii legislative. Aceasta a întrunit doar 2 
voturi fiind astfel respinsă. 
  Cealaltă propunere, de a aviza favorabil propunerea legislativă, a 
obţinut 6 voturi pentru, 2 contra şi 1 abţinere, fiind astfel adoptată. 
  La punctul 4 al ordinii de zi, domnii deputaţi Petre Ţurlea, Liviu 
Alexandru Mera şi Otto Weber s-au pronunţat pentru avizarea favorabilă a 
propunerii legislative în discuţie, considerând că aplicarea acesteia ar 
ameliora, într-o oarecare măsură, situaţia materială precară a familiilor cu 
copii, ale căror venituri lunare sunt mai mici decât două salarii medii pe 
economie. 
  În intervenţia sa, domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a 
declarat că susţine, de principiu, această propunere legislativă, deşi o 
suspectează pe autoarea ei de anumite înclinaţii populiste, tot astfel cum nu-i 
plac unele scăderi de redactare a textului din punctul de vedere al exigenţelor 
tehnicii legislative. Şi alţi deputaţi au atras atenţia asupra aceluiaşi aspect, 
făcând trimiteri concrete la unele pasaje din textul propunerii legislative. 
  În finalul dezbaterilor, dată fiind importanţa socială a propunerii 
legislative, membrii comisiei au votat în unanimitate să-i acorde aviz 
favorabil.  
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 
 


