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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 3 noiembrie 1999, au participat 
11 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Viorel Hrebenciuc, din Grupul 
parlamentar al PDSR, domnul deputat Varga Attila, din Grupul parlamentar al 
UDMR şi domnul deputat Ioan Pintea, independent. 
  Lucrările   comisiei s-au desfăşurat în două secvenţe distincte. 
Într-o primă parte, s-a desfăşurat şedinţa comună a Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  a Camerei Deputaţilor şi a 
Comisiei pentru drepturile omului a Senatului, în cursul căreia s-a dezbătut 
proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1999. 

Într-o a doua parte, s-au desfăşurat lucrările şedinţei Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care a 
avut următoarea ordine de zi, aprobată în unanimitate: 
  1. Proiectul de Lege privind publicitatea. Finalizarea dezbaterii. 
  2. Proiectul de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiilor 
liberale. Continuarea dezbaterilor şi examinarea amendamentelor. 
  3. Propunerea   legislativă   privind   modificarea   şi  
completarea    Legii    nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României. 
  4. Propunerea legislativă privind constituirea Comisiei Naţionale 
pentru Adevăr şi Reconciliere. 
  La şedinţa comună a celor două Comisii pentru avizarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 1999, au participat 25 de senatori şi deputaţi, 
cvorumul necesar dezbaterilor fiind întrunit.  
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  În cadrul dezbaterilor, parlamentarii aparţinând partidelor din 
opoziţie au formulat critici aspre în legătură cu prevederile Ordonanţei de 
urgenţă, relevând faptul că, pe fondul declinului economic actual al ţării, care 
continuă pentru al treilea an la rând să facă ravagii, se înregistrează o 
prăbuşire  şi o secătuire a resurselor economiei româneşti. Ca urmare, are loc 
o alocare total insuficientă de fonduri unor domenii esenţiale pentru condiţiile 
de viaţă ale oamenilor – precum sănătatea, învăţământul şi cultura - ca şi 
pentru rezolvarea unor grave probleme sociale care s-au acutizat şi mai mult 
în cursul acestui an. Aceste evoluţii aruncă într-o stare disperată segmente 
largi din populaţia României, care nu-şi pot satisface nevoile primare de 
existenţă: familiile cu mulţi copii, şomerii, bătrânii cu pensii modice, copiii 
abandonaţi şi cei instituţionalizaţi în diferite stabilimente de ocrotire, 
persoanele cu handicap etc. 
  În acest context, domnul deputat Petre Ţurlea a propus 
neavizarea proiectului de lege în cauză, motivând că pauperizarea unei mari 
părţi a populaţiei  (conform statisiticilor recente, aproape 8 milioane de 
români trăiesc sub pragul sărăciei) aduce atingere drepturilor constituţionale 
ale cetăţenilor români, dispoziţiilor alin. (1) al art. 43 din Constituţie, conform 
cărora “statul este obligat să ia măsuri de dezvoltare economică şi protecţie 
socială, de natură să asigure cetăţenilor un nivel de trai decent”. 

În acelaşi context domnii senatori Ion Vasile şi Vasile Dobrescu 
şi-au exprimat dezacordul faţă de felul în care Guvernul gestionează 
economia, primul arătând – în dubla sa calitate de medic şi parlamentar – că 
fondurile alocate sănătăţii sunt insuficiente atât desfăşurării normale a actului 
medical, cât şi continuării reformei în acest sector, iar cel de-al doilea 
evidenţiind faptul că  prin numeroasele “fonduri speciale” instituite de Guvern 
se produce o explozie a fiscalităţii. O anumită politică economică eronată a 
generat şi generează un buget de anumită factură care nu mai poate asigura 
resurse pentru nevoi sociale şi individuale stringente. 
  Un punct de vedere similar au dezvoltat în intervenţiile lor şi 
deputaţii Mitzura Arghezi şi Gheorghe Vâlceanu. Ultimul a insistat cu 
precădere pe faptul că alocarea unor fonduri insuficiente învăţământului a 
determinat o veritabilă criză financiară a acestui domeniu, fapt ce atacă însăşi 
rădăcina procesului de învăţământ şi înrăutăţeşte dramatic condiţiile de cazare 
şi de asigurare a hranei pentru marea majoritate a studenţilor. 
  Într-un registru analitic diferit şi-au dezvoltat opinia cu privire la 
rectificarea bugetului de stat unii parlamentari aparţinând arcului puterii. 
Astfel, domnul deputat Tănase Tăvală a insistat asupra faptului că Ordonanţa 
de urgenţă de rectificare a bugetului pe anul 1999 suplimentează, într-o 
anumită măsură, resursele alocate pentru unele domenii de activitate. Prin 
urmare, ea trebuie aprobată – a conchis domnia sa. Într-un sens similar s-a 
exprimat şi domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a arătat, în intervenţia 
domniei sale, că evoluţia economică este îngrijorătoare şi că generează 
fenomene preocupante. Nu putem însă continua să finanţăm mastodonţi 
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industriali deoarece riscăm să avem o situaţie financiar-bugetară din ce în ce 
mai dificilă. În această ordine de idei a făcut referire la Sidex Galaţi care de 
ani de zile nu-şi onorează obligaţiile de a achita contribuţiile la asigurări 
sociale etc. Tot domnia sa a arătat că situaţia economică grea este legată şi de 
ceea ce s-a întâmplat la Bancorex. Desigur, noi nu discutăm acum cine poartă 
răspunderea pentru situaţia creată la această bancă. În final, şi domnia sa s-a 
pronunţat pentru avizarea proiectului de lege în discuţie. 
  Domnul deputat Tokay György s-a pronunţat de asemenea pentru 
avizarea proiectului de lege. 
  În luarea sa de cuvânt, domnul senator Ioan Moisin a arătat că 
ceea ce se întâmplă în economia românească şi în situaţia socială a ţării nu 
este în regulă. Din această cauză trăim o perioadă de austeritate prelungită şi 
de penurie greu de suportat în continuare. Domnia sa şi-a argumentat această 
evaluare făcând trimitere la neaplicarea unor dispoziţii din legi recent 
adoptate de Parlament, cum este bunăoară legea privind salarizarea 
personalului clerical. Secretariatul de Stat pentru Culte a recurs la diferite 
presiuni asupra preoţilor greco-catolici pentru a-i determina să renunţe la 
salarizarea de la bugetul de stat. Aceasta reprezintă o a doua lovitură grea dată 
Bisericii Greco-Catolice după interzicerea acesteia în anul 1948 de către 
regimul totalitar.     
  La încheierea discuţiilor a fost supusă la vot propunerea 
domnului deputat Petre Ţurlea de a nu se aviza proiectul de lege de aprobare a 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 140/1999 pentru rectificarea bugetului 
de stat pe anul 1999. În favoarea acestei propuneri au votat 4 parlamentari, 
restul au votat împotrivă sau s-au abţinut. Ca urmare, ea n-a fost adoptată. S-a 
trecut apoi la votarea propunerii de avizare a proiectului de lege. În favoarea 
ei s-au pronunţat 11 voturi, 4 voturi au fost împotrivă şi 3 votanţi s-au abţinut. 
În acest fel, proiectul de lege a primit aviz favorabil. 
  În    cea  de-a doua parte a lucrărilor comisiei, membrii acesteia 
s-au întrunit în şedinţă separată pentru a examina problemele înscrise pe 
ordinea de zi a acestei secvenţe a lucrărilor. În continuarea dezbaterilor pe 
marginea proiectului legii privind publicitatea, s-a trecut la examinarea 
textului art. 11 din proiectul de lege. În spiritul art. 15 din Directiva 
Consiliului Comunităţilor Europene 89/552/CEE, din 3 octombrie 1989, 
vizând coordonarea anumitor dispoziţii legislative, reglementatoare şi 
administrative ale statelor membre relative la exercitarea unor activităţi de 
radiodifuziune televizuală, cu modificările ulterioare, s-a adoptat un 
amendament care interzice publicitatea, sub orice formă, pentru produsele din 
tutun, difuzată prin mijloacele audio-vizuale. În forma amendată, proiectul de 
lege privind publicitatea a primit aviz favorabil cu majoritate de voturi. 

Trecându-se apoi la discutarea proiectului de lege privind 
organizarea şi exercitarea profesiilor liberale, au fost formulate şi adoptate, cu 
majoritate de voturi, două amendamente de modificare a textului iniţial, la 
propunerea domnilor deputaţi Tokay György şi Marţian Dan. Cele două 
amendamente   privesc textele literei g)  a art. 15 şi literei d) din cuprinsul 
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alin. (2) al art. 28.  În cele două texte este vorba despre atribuţiile pe care le 
are Consiliul unei uniuni naţionale în care se  constituie membrii unei 
profesiuni liberale şi, respectiv, Consiliul Federaţiei Naţionale a Profesiilor 
Liberale, constituită de cel puţin două profesii liberale. În ambele cazuri, 
proiectul de lege consacră, în mod imperativ, participarea consiliilor 
menţionate la dezbaterea în Parlament a proiectelor de legi referitoare la 
reglementarea profesiunii şi a anumitor aspecte de ordin fiscal ale exercitării 
acesteia. Pătrunse de un anumit iz corporatist, cele două texte fixează prin 
lege o relaţie specială între Parlament şi Consiliul Uniunii Naţionale a 
profesiei liberale date şi, respectiv, Consiliul Federaţiei Naţionale a 
Profesiilor Liberale. Această relaţie nu numai că creează un statut de 
selectivitate pentru cele două structuri de conducere menţionate, fapt fără 
precedent până în prezent în legislaţia ce reglementează exercitarea unor 
profesiuni în România post-decembristă, dar se află în contradicţie cu 
dispoziţiile constituţionale referitoare la exercitarea iniţiativei legislative şi, 
îndeosebi, cu dispoziţiile Regulamentelor de funcţionare ale celor două 
Camere ale Parlamentului României. În scopul corectării acestei optici şi în 
consonanţă cu dispoziţiile Regulamentului de funcţionare a Camerei 
Deputaţilor au fost propuse şi au fost adoptate cele două amendamente. 

În final, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu majoritatea 
voturilor exprimate de membrii Comisiei. 

Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii 
nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României a fost criticată de 
majoritatea membrilor comisiei, mai mulţi deputaţi subliniind - în intervenţiile 
lor - că unele soluţii din textul propunerii legislative conţin dispoziţii contrare 
Constituţiei României, complică procesul electoral şi conduc la creşterea 
cheltuielilor cu campania electorală, deşi reducerea acestor cheltuieli a fost 
invocată ca argument esenţial ce a inspirat această iniţiativă legislativă.  

La încheierea dezbaterilor asupra acestui punct, propunerea 
legislativă nu a primit aviz favorabil. 

Examinarea ultimului punct de pe ordinea de zi a fost amânată 
pentru şedinţa viitoare, în urma acceptării - prin votul majorităţii membrilor 
comisiei – a propunerii domnului deputat Tănase Tăvală, din Grupul 
parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist, ca, la lucrări, să participe câţiva  din 
iniţiatorii propunerii legislative de constituire a Comisiei Naţionale pentru 
Adevăr şi Reconciliere. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


