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       La şedinţă au participat un număr de 9 deputaţi, absentând 
domnii deputaţi: Viorel Hrebenciuc (PDSR), Petre Ţurlea (PUNR) - concediu 
medical, Varga Attila (UDMR), Liviu Alexandru Mera (PD), Pintea Ioan 
(independent) şi Valeriu Stoica (PNL), care este membru al Guvernului. 
  În deschiderea lucrărilor domnul preşedinte Marţian Dan a 
prezentat spre aprobare proiectul ordinei de zi, care are înscrise următoarele 
puncte:  
1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 

privire la asociaţii şi fundaţii   
2. Propunerea   legislativă   privind    modificarea    şi     completarea Legii 

nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României  
3. Propunerea   legislativă    privind    modificarea unor dispoziţii ale Legii 

nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României  
4. Propunerea legislativă cu privire la completarea Legii nr. 68/1992 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  
5. Proiectul de Lege privind regimul juridic al contravenţiilor  
6. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 5 din Legea 

partidelor politice nr. 27/1996 
7. Propunerea legislativă privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor 

persoane  
8. Propunerea legislativă privind alocaţia suplimentară pentru copiii din 

familiile monoparentale şi majorarea alocaţiei de stat pentru copii şi a 
alocaţiei suplimentare pentru familiile cu copii  



 2

9. Propunerea legislativă privind "Confiscarea averilor conducătorilor de 
întreprinderi, bănci, instituţii de stat şi organizaţii obşteşti care au adus 
prejudicii bugetelor naţionale în perioada 1990-1998 şi au datorii la 
acestea"  

10. Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri pentru crearea unui 
cadru organizat pentru exercitarea controlului parlamentar asupra modului 
de aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publică şi regimul juridic al acesteia. 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
Datorită faptului că proiectul de lege înscris la punctul 1 pe 

ordinea    de   zi,  proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, comportă o discuţie mai amplă şi 
o mai mare aprofundare a textului, membrii comisiei au decis, în unanimitate, 
amânarea discutării sale până la prima şedinţă de comisie din sesiunea 
următoare. 

S-a trecut la examinarea punctului 2 înscris pe ordinea de zi, 
propunerea     legislativă     privind      modificarea    şi     completarea Legii 
nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României. 

Domnul deputat Tănase Tăvală a apreciat, în cuvântul domniei 
sale, că o astfel de iniţiativă legislativă, pe lângă faptul că ne poate descalifica 
în ochii opiniei internaţionale, nici nu are o motivaţie logică, dat fiind că este 
greu de crezut că 300.000 de cetăţeni şi-ar pune semnătura pentru sprijinirea 
unui candidat la preşedinţia ţării dacă acesta ar da semne de lipsă de 
discernământ. 

Un punct de vedere diametral opus l-a avut domnul deputat 
Şerban Rădulescu-Zoner, care l-a oferit ca exemplu emblematic pe Hitler, 
personaj istoric de tristă amintire şi care a fost ales democratic, dovedindu-se 
ulterior că este bolnav, suferind de sindrom paranoic.  

Domnul deputat Tokay György, la rândul său, făcând apel la 
memoria istoriei a citat cazuri de împăraţi, regi, şefi de state, care au avut 
grave probleme de sănătate fizică şi mentală. Sigur, a spus domnia sa, că un 
astfel de certificat s-ar impune de vreme ce el este necesar până şi la 
eliberarea unui simplu permis de conducere. Este, totuşi, mult prea dificil ca 
această problemă să fie dată pe mâna câtorva oameni, care să hotărască asupra 
normalităţii sau anormalităţii unui om de care va depinde soarta unui popor, 
atât timp cât însăşi noţiunea de normalitate şi limitele în care ea se înscrie este 
deosebit de elastică. Cum şi-ar putea cineva asuma responsabilitatea de a 
decide cine este normal şi cine nu, pe criterii obiective? Personal, domnia sa 
nu va vota pentru un aviz favorabil. 

Împărtăşindu-i punctul de vedere, domnul deputat Wittstock 
Eberhard-Wolfgang adaugă celor spuse de domnul deputat Tokay György 
încă un aspect, care se referă la faptul că  persoanele care fac parte din această 
comisie vor fi suspicionate de faptul că sunt manevrate de o tabără sau de 
cealaltă. 
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Reprezentanul Institului Român pentru Drepturile Omului a 
apreciat că dacă se va ţine cont de corecţiile prevăzute în punctul de vedere al 
Consiliului Legislativ s-ar putea cere un astfel de aviz dar acesta ar trebui să 
aibă un caracter clinic şi nu psihiatric, lucru care nu ar duce la încălcarea nici 
unui drept constituţional.  

Supusă la vot, propunerea a fost respinsă, neîntrunind numărul 
de voturi necesar: 2 voturi pentru şi 7 împotrivă. 

S-a trecut la discutarea următorului punct înscris pe ordinea de 
zi, propunerea   legislativă    privind    modificarea unor dispoziţii ale Legii 
nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României. 

Domnul deputat Marţian Dan a apreciat că prevederile conţinute 
au    un    caracter caduc prin aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 129/2000, clauza referitoare la numărul de semnături modificându-se, prin 
ridicarea pragului la 300.000. 

Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au fost de acord că, 
în aceste condiţii, propunerea legislativă nu-şi mai are obiect. 

La următorul punct, propunerea legislativă cu privire la 
completarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a susţinut că există un 
sistem bine pus la punct în ceea ce priveşte reprezentarea minorităţilor 
naţionale în Parlament, iar o modificare prin care o majoritate pe plan naţional 
să fie transferată în minoritate pe plan regional i se pare neavenită şi 
păgubitoare, atât timp cât Constituţia prevede că România este un stat naţional 
şi unitar. A admite că românii sunt minoritari în două judeţe ale ţării înseamnă 
a deschide drumul spre federalizare, ajungându-se la concluzia că România 
este un stat multinaţional. Este adevărat că Franţa, care este o ţară 
naţionalistă, poate cea mai naţionalistă din Europa, nu recunoaşte noţiunea de 
minoritate, dar este bine să nu se uite că ea este o ţară de emigraţie, iar cei 
sosiţi aici nu se pot considera minoritate deoarece nu au o vechime şi o 
tradiţie notabilă. 

Doamna deputat Mitzura Arghezi a relevat faptul că nu numai 
Franţa nu recunoaşte noţiunea de minoritate, ci şi alte state precum Grecia, 
care nu este o ţară de emigrare. În ceea ce priveşte reprezentarea în Parlament 
a românilor din cele două judeţe, Harghita şi Covasna, trebuie să se 
recunoască faptul că românii care locuiesc acolo sunt văduviţi de nişte 
drepturi fundamentale tocmai datorită faptului că etnia maghiară, majoritară, 
îi obstrucţionează.  

Domnul deputat Tokay György, pronunţându-se împotriva 
acestei   propuneri legislative, a ţinut să sublinieze că prin acceptarea sa ţara 
s-ar împărţi în două: România-România, în care majoritari sunt românii, şi 
România - constituită din cele două judeţe, Harghita şi Covasna, în care 
românii sunt minoritari, iar majoritari sunt maghiarii. Domnia sa a mai 
subliniat că în contextul constituţional actual această propunere legislativă nu 
poate fi acceptată.  
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Domnul deputat Tănase Tăvală, la rândul său, s-a pronunţat 
împotriva avizării acestei propuneri legislative, motivând că ea nu suferă nici 
o similitudine în raport cu situaţia reală a etniilor pe plan naţional.  

Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a atras atenţia că 
în legislatura trecută a mai existat o propunere legislativă cu  un conţinut 
similar, ea aparţinând domnului deputat Adrian Severin. Din păcate, se face 
un paralelism cu modul în care sunt reprezentate minorităţile în Parlament. 
Este bine să se înţeleagă, totuşi, că reprezentantul unei minorităţi, ajuns în 
Parlament, trebuie să se ocupe de problemele etniei respective din toată ţara. 
Nimeni nu-l împiedică pe un deputat din alt judeţ să-şi deschidă un birou 
parlamentar într-unul din cele două judeţe dacă se consideră că drepturile 
cetăţenilor care locuiesc în ele sunt încălcate. Acestea pot fi apărate, iar 
domniile lor se pot bate pentru ele, chiar dacă nu este neapărat deputat de 
Harghita sau Covasna. 

Supusă votului, propunerea legislativă a fost respinsă, 
neîntrunind majoritate de voturi: 4 voturi împotrivă şi 4 abţineri. 

Proiectul de Lege privind regimul juridic al contravenţiilor, 
înscris la punctul 5 al ordinii de zi, a fost considerat de domnul deputat 
Wittstock Eberhard-Wolfgang ca binevenit, domnia sa propunând acordarea 
unui aviz favorabil. 

Domnul deputat Marţian Dan a făcut o propunere de amendare, 
care se referă la adăugarea următorului text în finalul primei fraze de la art. 24 
alin. (1): "bunurilor prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a)".  

Propunerea de amendament, ca şi propunerea de a se da un aviz 
favorabil, au fost acceptate de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Propunerii legislative pentru completarea art. 5 din Legea 
partidelor politice nr. 27/1996,  de la punctul 6 al ordinii de zi, i s-a dat un 
aviz favorabil de către toţi membrii comisiei prezenţi la lucrări. 
 
 
 
SECRETAR,     ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu     Chisnăr Atena 


