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  La şedinţă au participat 8 deputaţi, fiind absenţi: dl. deputat 
Tokay György, din Grupul parlamentar al UDMR, dl. deputat Viorel 
Hrebenciuc şi dl. deputat Gheorghe Vâlceanu, din Grupul parlamentar al 
PDSR,     dl. deputat  Liviu Alexandru Mera, din Grupul parlamentar al PD, 
dl. deputat Ioan Pintea, independent, dna. deputată Elena Iacob, din Grupul 
parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist, şi dl. deputat Valeriu Stoica, din 
Grupul parlamentar al PNL, care este membru al Guvernului. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul 
ordinei de zi, pe care au fost înscrise următoarele propuneri legislative: 
  1. Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi 
persoanelor   care    au   efectuat stagiul militar în cadrul serviciilor muncii 
  2. Propunerea legislativă privind susţinerea copiilor şi tinerilor 
români cu performanţe remarcabile. 
  Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
  La discuţiile asupra punctului 1 înscris pe ordinea de zi, domnul 
deputat Şerban Rădulescu-Zoner şi-a exprimat rezerva faţă de avizarea 
favorabilă a propunerii legislative, arătând că statul nu trebuie împovărat cu 
noi cheltuieli şi că Guvernul a dat un aviz negativ propunerii legislative în 
dezbatere. În plus, acordarea de facilităţi materiale tinerilor care au executat 
muncă forţată în loc de serviciu militar, în timpul regimului stalinist din 
România, ar crea o discriminare pozitivă, de care s-ar putea prevala şi alte 
categorii de persoane - cum ar fi cei care în timpul stagiului militar au fost 
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folosiţi pentru ridicarea actualului Palat al Parlamentului, în loc să efectueze 
serviciul militar.  
  În schimb, domnul deputat Tănase Tăvală a propus avizarea 
favorabilă a propunerii legislative, considerând că aceasta are un caracter 
reparatoriu pentru acei tineri care au fost discriminaţi de către regimul 
comunist condus de Gheorghe-Gheorghiu Dej, sub pretextul “originii sociale 
nesănătoase”. 
  Propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi a fost 
avizată favorabil cu 5 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri, deputaţii 
considerând că se acordă, prin aceasta, o reparaţie morală şi facilităţi 
materiale modice - care nu implică alocarea unor sume mari de la bugetul 
statului - pentru tinerii care au fost nevoiţi să presteze muncă grea în locul 
serviciului militar, până în anul 1961 - pe considerente ţinând de originea lor 
socială, fapt ce a atras măsuri de discriminare represivă a acestora. 
  La dezbaterea punctului 2 înscris pe ordinea de zi, s-au 
manifestat, în cadrul comisiei, două curente de opinie divergente. Deşi 
majoritatea membrilor comisiei s-a pronunţat pentru elaborarea unui cadru 
legislativ care să consacre de lege ferenda stimularea materială a tinerilor cu 
performanţe intelectuale deosebite, domnul deputat Tănase Tăvală şi domnul 
deputat Şerban Rădulescu-Zoner au considerat că acordarea unui salariu 
mediu pe economie pentru tinerii cu performanţe deosebite care se angajează, 
timp de 10 ani - prevăzut de art. 14 din propunerea legislativă în discuţie - 
este exagerată şi constituie o discriminare în raport cu alte categorii de 
angajaţi din domeniul cercetării, a căror aport la progresul ţării este identic 
sau poate chiar mai mare. Din acest motiv, domnul deputat Tănase Tăvală a 
propus eliminarea art. 14 din textul iniţiatorului. 
  Pe de altă parte, domnii deputaţi Marţian Dan şi Wittstock 
Eberhard-Wolfgang au considerat că menţinerea acestui articol în textul 
viitoarei legi este esenţială, chiar dacă domnul deputat Marţian Dan a propus 
nuanţarea prevederilor iniţiale prin reducerea duratei – de la 10 ani la 5 ani – 
de acordare suplimentară, faţă de retribuţia lunară, a sumei reprezentând un 
salariu mediu pe economie. Totodată, domnia sa a introdus o condiţie 
restrictivă de aplicare a prevederilor art. 14, prin care nerespectarea condiţiei 
de a lucra în România pe o perioadă de cel puţin 7 ani de la absolvire atrage 
după sine, obligaţia de a restitui sumele primite în condiţiile legii. Motivaţia 
prezentată a fost aceea că - dacă societatea sprijină integrarea profesională şi 
socială a tinerilor absolvenţi cu performanţe deosebite - aceasta trebuie să şi 
beneficieze  de un aport din partea lor. 
  Supus la vot, amendamentul de eliminare a art. 14, aparţinând 
domnului deputat Tănase Tăvală, nu a fost adoptat, întrunind 4 voturi pentru 
şi 4 voturi contra. În schimb, art. 14 în reformularea propusă de domnul 
deputat Marţian Dan, care modifică şi alineatul ultim – introducând şi 
sprijinul statului, în proporţie egală cu cel al angajatorului, în acordarea 
salariului suplimentar – a fost adoptat cu 5 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 
abţineri.  
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În final, propunerea legislativă, în forma amendată, a primit aviz 
favorabil cu 7 voturi pentru şi 1 abţinere. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat Marţian Dan a 
declarat închise lucrările şedinţei. 
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