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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 19 mai  2004

La   şedinţă  au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi
domnii deputaţi:   Filip   Georgescu, din Grupul parlamentar al  PSD,  şi Mera
Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu   medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang,
vicepreşedinte al comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul
ordinii de zi, pe care a fost înscrisă, ca unic punct, propunerea legislativă “Proiect
de lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu
privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare”.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, în deschiderea cuvântului

domniei sale, a apreciat că acestei propuneri legislative trebuie să i se dea un aviz
favorabil, dacă se ia în calcul că, începând din 1990, la fiecare scrutin a crescut
numărul minorităţilor naţionale. Dacă nu se va lua o hotărâre, până în momentul în
care va exista o lege a minorităţilor, se va risca ca însăşi noţiunea de “minoritate
naţională” să se dilueze şi să se creeze nişte abuzuri. Nu este normal ca un grup de
oameni aparţinând unei minorităţi, chiar dacă ea a venit în ţară numai cu câţiva ani
în urmă, să fie înscrisă ca minoritate naţională.

Domnia sa a mai precizat că are de făcut două amendamente:
- primul constă în reformularea art.371 astfel: “1. Art.371 – În înţelesul prezentei

legi, organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale sunt persoane
juridice din care fac parte cetăţeni români de altă naţionalitate decât cea română,
prezenţa acestor comunităţi fiind atestată de cel puţin un secol pe teritoriul
României”.
Amendamentul a fost votat cu unanimitate.

- al doilea constă în redactarea textului art.374 în următoarea formă:
“1. Art.374 - (1) Organizaţia cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale
este subiectul de drept constituit de către persoane cu deplină capacitate de
exerciţiu, al căror număr nu poate fi mai mic de 15% din numărul total al
cetăţenilor înregistraţi ca aparţinând acestei minorităţi, în cadrul ultimului
recensământ al populaţiei, care, pe baza unei înţelegeri, pun în comun şi fără
drept de restituire contribuţia materială, cunoştinţele sau aportul lor în muncă
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pentru realizarea unei activităţi în interes comunitar nepatrimonial al unei
minorităţi naţionale.
(2) În cazul în care 15% din numărul total al cetăţenilor înregistraţi ca
aparţinând acestei minorităţi în cadrul ultimului recensământ al populaţiei este
egal sau depăşeşte 25.000 de persoane, lista membrilor fondatori trebuie să
cuprindă cel puţin 25.000 de persoane, domiciliate în cel puţin 15 din judeţele
ţării şi municipiul Bucureşti, dar nu mai puţin de 300 de persoane pentru fiecare
dintre aceste judeţe şi municipiul Bucureşti”.
Şi acest amendament a fost votat cu unanimitate.

În întregul său, propunerea legislativă a primit aviz favorabil cu
unanimitate de voturi.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl vicepreşedinte Wittstock Eberhard-
Wolfgang a declarat închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun  Chisnăr Atena
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