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  La lucrările şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 22 martie 2000 au participat un 
număr de 11 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Viorel Hrebenciuc 
(PDSR), Otto Weber (PNŢCD-Civic-Ecologist), Ioan Pintea (independent 
afiliat pe lângă PD) şi Valeriu Stoica (PNL) – care este membru al 
Guvernului. 
  Pe ordinea de zi, aprobată în unanimitate, au fost încrise 
următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă privind pierderea calităţii de 
parlamentar   ca    urmare    a     demisiei     din      partidul care l-a propus  
  2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative care reglementează drepturile salariale şi alte drepturi ale 
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională  
  3. Propunerea    legislativă     privind     dreptul    la informare  
  4. Propunerea legislativă privind conferirea titlului de “cetăţean 
de onoare”  
  5. Propunerea   legislativă   pentru modificarea şi completarea 
art. 14   din Legea nr. 216/1998 privind regimul paşapoartelor în România. 
  La discuţiile asupra punctului 1 înscris pe ordinea de zi, mai 
mulţi deputaţi din arcul guvernamental au propus avizarea favorabilă, 
considerând că avizul negativ dat de Consiliul Legislativ ar fi întemeiat în 
condiţiile în care în România ar exista sistemul votului uninominal, dar - în 
condiţiile existenţei scrutinului de listă şi a “migrării” a circa 100 de 
parlamentari la alte partide, decât cele pe lista cărora au candidat - propunerea 
legislativă ar fi justificată.  
  Un alt curent de opinie care s-a cristalizat în cadrul dezbaterilor a 
fost acela că propunerea legislativă este neconstituţională, întrucât încalcă 
articolul  66 (alin.2), privind nulitatea mandatului imperativ, şi articolul 67  
(alin.2) din Constituţie, privind încetarea mandatului de deputat sau de 
senator. Au prezentat argumente, în acest sens, doamna deputată Mitzura 
Arghezi şi  domnii deputaţi Wittstock Eberhard-Wolfgang şi Tokay György. 
De asemenea, domnul deputat Marţian Dan a evidenţiat că nu există decât în 
Constituţia Portugaliei o prevedere potrivit căreia parlamentarii care îşi 
schimbă orientarea politică în timpul mandatului, trecând la alte partide, sunt 
decăzuţi din funcţie, arătând că litera Constituţiei din 1991, în acest caz,  
respectă tradiţia parlamentarismului interbelic din România. Totodată, Curtea 
Constituţională a respins pe motive de neconstituţionalitate o prevedere 
similară cu prilejul elaborării actualului Regulament al Camerei Deputaţilor. 
  În finalul dezbaterilor asupra acestui punct, membrii comisiei au 
hotărât, cu majoritate de voturi, să nu îi acorde aviz favorabil. 
  Comisia a decis – cu 4 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 3 
abţineri - respingerea propunerii legislative de la punctul 2 al ordinii de zi, 
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considerând că acordarea sporurilor salariale substanţiale, precum şi a 
sumelor acordate la pensionare stipulate în propunere, pentru personalul 
militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională, ar constitui o discriminare pozitivă maximală faţă de celelalte 
categorii de salariaţi, şi, în special, faţă de ceilalţi bugetari, în condiţiile unui 
buget de austeritate. 
  Propunerea legislativă privind dreptul la informare a primit 
avizul favorabil al membrilor comisiei, cu majoritate de voturi, deputaţii 
apreciind că, atât propunerea în ansamblu, cât -  mai ales - art. 9 din cuprinsul 
acesteia, este în sprijinul cetăţenilor şi al ziariştilor, în relaţia acestora cu 
autorităţile.  

Membrii comisiei au respins, cu unanimitate de voturi, 
propunerea legislativă de la punctul 4, evidenţiind atât faptul că titlul de 
“cetăţean de onoare” se acordă deja de către consiliile locale şi în condiţiile 
legislaţiei actuale, cât - mai ales - faptul că acordarea de facilităţi materiale, 
prin această propunere legislativă, “cetăţenilor de onoare” ar contraveni 
conceptului de titlu onorific. 
  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 14 
din Legea nr. 216/1998 privind regimul paşapoartelor în România a fost 
considerată justificată de majoritatea membrilor comisiei şi a primit aviz 
favorabil, în condiţiile creşterii fără precedent a infracţionalităţii, cu condiţia 
ca limitarea dreptului la libera circulaţie, prevăzut de art. 49 (2) din 
Constituţie, să fie restrâns numai pentru perioade care nu pot depăşi 3 luni. 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 
 

Wittstock Eberhard-Wolfgang 


