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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale  din data de 13 noiembrie 1999, au 
participat 13 deputaţi, fiind absent domnul deputat Viorel Hrebenciuc, din 
Grupul parlamentar al PDSR. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, care, în deschidere, a prezentat spre aprobare ordinea 
de zi, pe care au fost înscrise următoarele puncte: 
  1. Proiectul de Lege privind regimul general al cultelor religioase 
– Dezbateri generale 
  2. Propunerea legislativă privind declararea pe propria 
răspundere a activităţii publice a demnitarilor – procedură de urgenţă 
  3. Propunerea legislativă privind despăgubirea în natură sau în 
echivalent a ţăranilor pentru inventarul agricol preluat în mod abuziv de către 
stat la înscrierea în C.A.P., în perioada 1949 – 1962 – procedură de urgenţă 
  4. Proiectul    de   Lege    pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Legii 
nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României şi a Legii nr. 70/1991 
privind alegerile locale  – procedură de urgenţă 
  5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 82/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 247/1997 cu 
privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II şi III de 
muncă. 
  Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
  La dezbaterea primului punct de pe ordinea de zi au participat, ca 
invitaţi, reprezentanţii tuturor cultelor religioase recunoscute legal în 
România: 
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1. Brânzea I. Nicolae, Secretar de stat – Secretariatul de Stat pentru Culte 
2. Î.P.S. Andrei Andreicuţ, Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Alba 

Iulia 
3. Pr. Prof. dr. Ioan N. Floca, decan – Patriarhia Română 
4. Ion Neagu, consilier juridic – Patriarhia Română 
5. Pr. Drăguşin Miroslav, inspector eparhial – Vicariatul Ortodox Sârb 

Timişoara  
6. Pr. Isidor Mărtinică, rector – Arhiepiscopia Romano-Catolică Bucureşti 
7. Pr. Albiciuc Ilie, protopop - Mitropolia Română Unită cu Roma (Greco-

Catolică) Alba Iulia şi Făgăraş-Blaj 
8. Tokes Elek, consilier – Eparhia Reformată din Ardeal Cluj 
9. Gunesch Friedrich, consilier – Biserica Evanghelică C.A. Sibiu 
10. Adorjáni Deszö-Zoltán, protopop şi consilier – Episcopia Evanghelică 

S.P. Cluj 
11. Miko Lorenz, consilier economic – Episcopia Unitariană 
12. Pr. Bogdan Ezras, consilier eparhial – Eparhia Armeană 
13. Av. Marcar Yazedjian, consilier – Eparhia Armeană 
14. Pr. Anghel Eugen, consilier economic – Mitropolia Cultului Creştin de 

Rit Vechi 
15. Av. Salonica Taloş, consilier juridic – Uniunea Comunităţilor Creştine 

Baptiste 
16. Emil Bulgăr, vicepreşedinte – Cultul Penticostal – Biserica lui 

Dumnezeu Apostolică 
17. Viorel Dima, director – Biserica Creştină Adventistă de Ziua a Şaptea 
18. Aron Moldovan, secretar general - Biserica Creştină Adventistă de Ziua 

a Şaptea 
19. Ciucur David, vicepreşedinte – Uniunea Cultului Creştin după 

Evanghelie 
20. Petre Miu, prim-delegat – Biserica Evanghelică Română 
21. Eliezer Glantz, rabin – Federaţia Comunităţilor Evreieşti (Mozaice) 
22. Theodor Wexler, consilier - Federaţia Comunităţilor Evreieşti (Mozaice) 
23. Setislam Istîn, consilier – Muftiatul Cultului Musulman (Constanţa). 

În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Marţian Dan a 
mulţumit invitaţilor pentru participarea la discuţii şi propune următoarea 
modalitate de desfăşurare a şedinţei: primul care să ia cuvântul să fie domnul 
Nicolae Brânzea, secretar de stat la Secretariatul de Stat pentru Culte, care să 
facă o expunere generală asupra acestui proiect de lege pentru ca, apoi, 
reprezentanţii diferitelor culte religioase, precum şi deputaţii, să-şi poată 
expune punctele de vedere, iar, dacă va fi cazul şi se va simiţi nevoia unor 
intervenţii suplimentare, să li se  poată oferi prilejul să adreseze întrebări. 

Înainte de a se trece la discuţii, părintele Bogdan Ezras, 
consilierul eparhial al Bisericii Armene, a rugat să le fie înmânată 
participanţilor forma finală a proiectului de lege, deoarece aceasta nu este 
cunoscută de către invitaţi. 
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Domnul secretar de stat Nicolae Brânzea a prezentat o serie de 
argumente în sprijinul oportunităţii adoptării acestei legi, altele decât cele 
conţinute în expunerea de motive. 

Unul dintre argumente ar fi că actul normativ aflat actualmente 
în vigoare – Decretul-lege nr. 117 pentru regimul general al cultelor 
religioase, publicat în Monitorul Oficial nr. 178 din 4 august 1948, cu 
modificările de rigoare – este un act normativ total depăşit, deşi în decursul 
timpului i s-au adus o serie de modificări nu trebuie uitat contextul politic în 
care acesta a fost elaborat şi aplicat. O altă problemă este că acesta nu mai 
este în concordanţă cu prevederile Constituţiei din 1991. Alte argumente în 
favoarea adoptării noii Legi a cultelor ar fi acestea: 
1. Programul de guvernare al Cabinetului Radu Vasile, adoptat prin 

Hotărârea Parlamentului nr. 6 din 1998, are, la capitlul IV, punctul 3,  
prevederea creării cadrului legislativ necesar manifestării cultelor, 
respectiv elaborarea unei noi legi a cultelor. 

2. În contextul extern există, de asemenea, câteva argumente: 
- în raportul periodic al Comisiei Europene pentru aderare pe 
1999,  capitolul I, II, pg. 17 că Decretul-lege elaborat în 1948 
trebuie modificat, deoarece acesta conţine referiri cum ar fi 
acelea de culte nerecunoscute şi secte, iar Constituţia din 
1991 prevede libertatea cultelor religioase. 

- în Programul Naţional de aderare a României la Uniunea 
Europeană, versiunea de referinţă din 1997, la problematica 
cultelor religioase, precum şi la activitatea Secretariatului de 
Stat   pentru Culte sunt prinse la Capitolul I, alin. (2) şi (3), 
pg. 38, prevederea asupra libertăţii de credinţă, context în care 
se impune crearea unui nou act normativ până la sfârşitul 
anului 1999. 

În proiectul de lege luat în discuţie, la art. 7 alin. (3), se asigură 
principiul proporţionalităţii, principiu care fusese eliminat prin Decretul-lege 
nr. 117, creând posibilitatea discriminării în relaţia dintre stat şi culte. 
Reintroducerea acestui principiu în proiectul de lege constituie angajamentul 
statului de a promova un tratament egal faţă de toate cultele religioase. Clerul 
militar    prezent    în    legislaţia     de   dinainte de 1948, prin Decretul-lege 
nr. 117/1948 era desfiinţat. În actualul proiect, la art. 137, se propune 
recunoaşterea sa în conformitate cu prevederile constituţionale.  

Domnia sa a mai arătat că, în prezent, prin acest proiect de lege, 
asociaţiile şi fundaţiile religioase se pot înscrie legal, conform Legii 21, 
acestea constituind o componentă a vieţii religioase din România. Până în 
momentul actual, Secretariatul de Stat pentru Culte a avizat 700 de asemenea 
asociaţii religioase, acestea funcţionând pe lângă cele 15 culte recunoscute 
legal.  

Un alt argument este neconcordanţa cu principiul autonomiei 
cultelor.    Prin     intrarea   în   vigoare    a    Constituţiei din 1991, art. 29 
alin. (3) -  (5), precum şi art. 7, 27, 33, 40, 42, 49 din Decretul-lege 117/1948 
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au devenit caduce în ceea ce priveşte aplicarea lor, ele nefiind abrogate 
expres. În elaborarea proiectului de lege s-a ţinut cont de noile condiţii, 
precum şi de noile realităţi religioase apărute după 1989, precum şi a 
contextului integrării României în structurile euro-atlantice.  

Domnul secretar de stat a pus la dispoziţia comisiei un studiu 
comparativ, întocmit de Secretariatul de Stat pentru Culte, studiu care a avut 
la bază compararea Decretului-lege 117/1948 şi noul proiect de lege. Un alt 
material, de asemenea pus la dispoziţia comisiei, a fost acela prin care 
Secretariatul de Stat pentru Culte a sintetizat observaţiile făcute pe baza 
sugestiilor primite pe adresa sa până în acest moment. 

După încheierea acestei expuneri, majoritatea reprezentanţilor 
cultelor religioase şi-au exprimat nemulţumirea asupra faptului că actualul 
proiect a suferit o serie de modificări faţă de cel cunsocut. “Pe el s-au operat, 
în drumul de la Guvern la Parlament, o serie de  modificări importante care nu 
sunt cunoscute”. Reprezentanţii cultelor au menţionat, de asemenea, că de o 
parte din ele au luat cunoştinţă prin intermediul presei, deoarece forma finală 
nu le-a fost pusă la dispoziţie în mod oficial deşi peste tot se vorbeşte că în 
România s-a instaurat o democraţie reală. 

După o scurtă pauză participanţilor le-a fost difuzat proiectul de 
lege. 

Domnul deputat Marţian Dan a propus celor prezenţi o pauză de 
40’-45’ pentru studierea proiectului de lege, după care lucrările să fie reluate. 

O parte dintre participanţii la lucrări au refuzat această 
propunere, motivând că timpul este prea scurt pentru aprofundarea textului. 

O altă serie de vorbitori, aparţinând cultului ortodox, au 
considerat că modificările aduse în textul formei finale sunt destul de puţine la 
număr, pauza acordată fiind suficientă pentru a permite reluarea discuţiilor. 

Părerile fiind împărţite, domnul preşedinte Marţian Dan  a 
propus continuarea discuţiilor pe marginea textului numai cu acea parte dintre 
participanţi care consideră că şi-a însuşit actualul text. 

În final, participanţii au căzut de acord că soluţia cea mai bună 
este aceea de continuare a dezbaterilor în şedinţa din 24 noiembrie a comisiei. 

După retragerea participanţilor cultelor, comisia şi-a continuat 
lucrările luând în dezbatere celelalte 4 puncte înscrise pe ordinea de zi. 

La discutarea punctului 2, propunerea legislativă privind 
declararea pe propria răspundere a activităţii publice a demnitarilor, o parte 
din membrii comisiei şi-au exprimat susţinerea pentru prevederile conţinute, 
apreciind că aceasta este binevenită întrucât va contribui la asanarea morală a 
vieţii politice în contextul în care populaţia ar trebui să-şi reconsidere 
imaginea nefavorabilă pe care o are asupra întregului  spectru politic şi care a 
fost deseori “şifonată” prin intermediul mass-media. 

S-au propus o serie de amendamente. 
La art. 1, domnii deputaţi Liviu Alexandru Mera şi Gheorghe 

Vâlceanu au propus completarea şi reformularea, după cum urmează: 
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 “În sensul prezentei legi, prin demnitari se înţelege senatori, 
deputaţi, miniştri, secretari de stat şi asimilaţii acestora, prefecţi, 
subprefecţi, preşedinţi, vicepreşedinţi  ai consiliilor judeţene şi primari”. 

Autorii au considerat că înţelesul noţiunii de “demnitari” dat de 
autorii propunerii legislative este prea restrâns, diminuându-se, în acest fel, 
realizarea scopului urmărit, “transparenţa publică” a activităţii politicienilor. 

Membrii comisiei au admis amendamentul cu unanimitate de 
voturi.  

La art. 3 domnii deputaţi Liviu Alexandru Mera, Marţian Dan şi 
Petre Ţurlea au propus modificarea şi completarea după cum urmează: 
      “Declaraţiile personale făcute pe proprie răspundere, la 
începutul şi sfârşitul mandatului şi depuse la instituţiile în care deţin 
funcţiile publice menţionate la art. 1, au caracter oficial şi pot fi făcute 
publice”. 
                     Autorii au avut în vedere formularea mai precisă şi mai clară a 
textului, pentru a se asigura o reală “transparenţă publică” a activităţii 
politicienilor. 
                    Amendamentul a fost admis de membrii comisiei cu unanimitate 
de voturi. 
  În forma amendată, propunerea legislativă a întrunit unanimitate 
de voturi. 
  S-a trecut la examinarea următorului  punct înscris pe ordinea de 
zi, propunerea legislativă privind despăgubirea în natură sau în echivalent a 
ţăranilor pentru inventarul agricol preluat în mod abuziv de către stat la 
înscrierea în C.A.P., în perioada 1949 – 1962.   

Domnul deputat Liviu Alexandru Mera a propus reducerea 
termenului de 3 ani, stabilit la alin. (2) al art. 4, la 1 an, precum şi înlocuirea 
sintagmei “corespunzătoare datei plăţii din fiecare an” cu sintagma “din 
momentul plăţii acesteia”. 

Ca atare, textul alin. (2) al art. 4 va avea următorul cuprins:     
“Plata despăgubirii în natură sau în echivalent se va face în cel mult 1 an de la 
stabilirea valorii corespunzătoare a despăgubirii, cu actualizarea indicelui de 
inflaţie din momentul plăţii acesteia”.  

   Autorul a considerat că termenul de 3 ani pentru plata 
despăgubirilor în natură sau în echivalent este mult prea mare; de asemenea, a 
urmărit ca redactarea părţii finale a articolului să fie cât mai clară şi corectă. 

Amendamentul a fost admis de membrii comisiei cu unanimitate 
de voturi. 

O altă propunere de amendare a fost formulată de domnul 
deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang şi se referă la introducerea unui nou 
articol, numerotat 6, cu următorul cuprins:  

 “ (1) Dispoziţiile prezentei legi se aplică şi cetăţenilor români 
aparţinând minorităţii germane, pentru inventarul agricol de care aceştia au 
fost deposedaţi prin Legea nr. 187 din 23 martie 1945 pentru înfăptuirea 
reformei agrare. 
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(2) Măsura reparatorie prevăzută la alin. (1) se aplică, după caz, 
foştilor proprietari sau urmaşilor acestora, potrivit legislaţiei în vigoare. 
      (3) Dovada deposedării se va face, după caz, cu documente 
personale sau de arhivă, precum şi cu alte probe admise de dreptul civil”.  

Domnul deputat a motivat acest amendament prin aceea că prin 
Legea nr. 187 din 23 martie 1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, 
totalitatea cetăţenilor români de naţionalitate germană din mediul rural, 
aproximativ 75.000-80.000 de familii, în special şvabii din Banat şi saşii din 
Ardeal, au fost deposedaţi de toate proprietăţile agrare, cu inventarul viu şi 
mort aferent. Această măsură de pedepsire colectivă pe baze etncie, 
explicabilă prin faptul că în acel moment România lupta alături de Uniunea 
Sovietică împotriva Germaniei naziste, a constituit pentru minoritatea 
germană din România cel mai tragic moment din istoria ei multiseculară, 
cauzând desrădăcinarea populaţiei de etnie germană şi în, cele din urmă, 
emigrarea în masă a acesteia. Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, 
a stipulat, prin dispoziţiile art. 17, egalitatea în drepturi a cetăţenilor români 
de naţionalitate germană, deposedaţi prin Legea nr. 187/1945, cu ceilalţi 
cetăţeni ai ţării în privinţa retrocedării terenurilor cu destinaţie agricolă. 
Având în vedere acest precedent, cetăţenii români de naţionalitate germană la 
care se referă amendamentul de mai sus, sunt pe deplin îndreptăţiţi să 
beneficieze de măsuri reparatorii pentru inventarul agricol preluat de statul 
român prin efectul Legii nr. 187/1945. 

În luarea sa de cuvânt, domnul deputat Petre Ţurlea a subliniat 
faptul că în cazul în care prevederile legii s-ar extinde şi asupra etnicilor 
germani, legea ar trebui să conţină referiri şi la celelalte categorii etnice 
cărora li s-a aplicat un tratament similar. 

Domnul deputat Gheorghe Vâlceanu, la rândul său, consideră că 
aplicabilitatea acestei prevederi este aproape imposibilă datorită faptului că în 
foarte multe comune documentele au dispărut sau au fost arse, iar 
reconstituirea pe bază de declaraţie nu este legală. De asemenea, trebuie să se 
ţină seama că foarte mulţi dintre cei care ar putea să formuleze aceste 
revendicări sunt decedaţi.  

În final, propunerea de amendare formulată de domnul deputat 
Wittstock   Eberhard-Wolfgang a fost supusă votului, întrunind majoritatea – 
8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

În întregul său, propunerea a fost acceptată cu unanimitate de 
voturi. 

S-a trecut la examinarea punctului 4 înscris pe ordinea de zi, 
proiectul    de   Lege    pentru modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Legii nr. 69/1992 pentru 
alegerea Preşedintelui României şi a Legii nr. 70/1991 privind alegerile 
locale. 

O serie de deputaţi, printre care domnul Tokay György, Elena 
Iacob, Wittstock Eberhard-Wolfgang, au salutat în luările de cuvânt 
elaborarea acestui proiect de lege, considerând că prin aplicarea sa se va 



 7

reduce considerabil posibilitatea fraudei electorale, mai cu seamă prin 
introducerea cărţilor de alegător.  

Domnul deputat Gheorghe Vâlceanu  a fost de părere că 
descentralizarea la nivelul capitalei este benefică. Se impunea necesitatea 
constituirii, la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, a unor oficii 
electorale care să degreveze activitatea mult prea complexă şi extinsă ca 
spaţiu şi timp a biroului electoral de circumscripţie. Domnia sa consideră că 
motivarea acestei propuneri rezidă în faptul că un sector al municipiului 
Bucureşti se situează, din punct de vedere al populaţiei, la nivelul unui judeţ 
mediu.  Oficiile electorale vor exercita, la nivelul sectoarelor municipiului 
Bucureşti, unele din atribuţiile biroului electoral de circumscripţie, cum ar fi 
cele privind totalizarea rezultatului alegerilor de la secţiile de votare şi 
transmiterea proceslor verbale biroului electoral de circumscripţie. 

O opinie diferită a exprimat domnul deputat Marţian Dan, care a 
propus ca să se renunţe cu totul la introducerea cărţilor de alegător şi, în 
consecinţă, să fie eliminate complet toate dispoziţiile din cele 3 legi şi din 
proiectul de lege înaintat de Guvern care se referă la cărţile de alegător. 
Justificându-şi propunerea, domnul deputat a invocat următoarele argumente:  
- introducerea cărţii de alegător complică inutil procesul de vot, alegătorul 

trebuind să prezinte, alături de actul care îi atestă identitatea, şi cartea de 
alegător pe care se va aplica o ştampilă ce confirmă faptul că a votat; 

- tipărirea şi distribuirea cărţilor de alegător antrenează cheltuieli băneşti şi 
eforturi ce nu se justifică, nemaivorbind de problemele pe care le-ar crea 
pierderea cărţii de alegător de către persoane cu drept de vot şi înmânarea 
unui alt exemplar etc.; 

- se instituie un sistem de vot diferenţiat creându-se două categorii distincte 
de votanţi: românii din ţară vor fi obligaţi să se prezinte la vot cu cartea de 
alegător în timp ce cetăţeni români cu drept de vot aflaţi în străinătate pot 
să voteze doar pe baza paşaportului; 

- desfăşurarea corectă a trei rânduri de alegeri parlamentare şi prezidenţiale 
şi a 2 rânduri de alegeri locale din 1990 şi până în prezent sunt cele mai 
bune argumente în favoarea inutilităţii introducerii cărţilor de alegător în 
procesul electoral, măsură ce poate avea o singură consecinţă: complicarea 
inutilă a procesului de votare; 

- invocatul vot multiplu la care ar putea recurge unii alegători, comiţând 
prin aceasta o fraudă electorală, are un mijloc eficient de contracarare în 
dispoziţiile legilor electorale în vigoare, care conţin sancţiuni penale ce 
trebuie aplicate acelora care s-ar preta la astfel de acte în ziua votării (a se 
vea dispoziţiile alin. (3) al art. 77 din Legea nr. 68/1992 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi a Senatului, ale art. 27 din Legea nr. 69/1992 
pentru alegerea Preşedintelui României, ale art. 94 din Legea nr. 70/1991 
privind alegerile locale); 

- practica utilizării cărţilor de alegător în procesul votării este rară în Europa 
şi nu cred că ar trebui să ne menţinem la o decizie ce a fost adoptată la 
începutul statornicirii vieţii democratice în România post-decembristă, 



 8

când nu aveam suficientă experienţă cu privire la desfăşurarea unor alegeri 
libere şi pluraliste ale căror derulări ulterioare au pus sub semnul întrebării 
utilitatea recursului la cartea de alegător. 

Supus   la   vot,    amendamentul de renunţare la cărţile de 
alegător  a  întrunit  5 voturi pentru, 4 voturi contra şi 2 abţineri, nefiind 
acceptat. 

În lumina celor prezentate mai sus şi cu referire directă la 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a Legii nr. 69/1992 pentru 
alegerea Preşedinteului României şi a Legii nr. 70/1991 privind alegerile 
locale, domnul deputat Marţian Dan a propus, apoi, eliminarea dispoziţiilor 
din proiectul de lege care prevăd implicarea Ministerului de Interne în 
operaţiunea de întocmire a listelor electorale permanente şi de actualizare a 
acestora.  

Implicarea Ministerului de Interne în activitatea de întocmire şi 
actualizare a listelor permanente de alegători nu este de dorit din mai multe 
considerente, dintre care amintim următoarele:  
- înmulţeşte numărul instituţiilor statale şi al persoanelor antrenate în 

campania de pregătire a alegerilor generând, prin aceasta, o suprapunere de 
competenţe şi o difuzie a responsabilităţilor; 

- reduce atribuţiile şi răspunderea primarului pentru întocmirea şi 
actualizarea listelor permanente de alegători – una din operaţiunile 
esenţiale în vederea pregătirii în bune condiţiuni a alegerilor – care le 
transferă de la o persoană aleasă prin voinţa alegătorilor către un segment 
din aparatul Ministerului de Interne ai cărui angajaţi sunt numiţi. 

În legătură cu acest amendament, domnul deputat Petre Ţurlea 
atrăgea atenţia, în cursul intervenţiei domniei sale în dezbateri, că nu trebuie 
să pierdem din vedere o experienţă istorică negativă din practica electorală a 
României din perioada interbelică, când implicarea masivă a Ministerului de 
Interne în organizarea alegerilor asigura guvernanţilor care le organizau 
câştigarea lor. Ministerul de Interne are, conform dispoziţiilor legale în 
vigoare, alte răspunderi în legătură cu alegerile şi nu trebuie să i se dea 
atribuţiile propuse prin acest proiect de lege. 

Supus la vot, amendamentul n-a întrunit număruld e voturi 
necesar pentru a fi adoptat. 

În continuare, domnul deputat Marţian Dan a propus să se 
elimine din proiectul de lege dispoziţia de la art. I, punctul 14 alin. (1) şi din 
alte părţi ale proiectului de lege referitoare la constituirea oficiilor electorale 
la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti, pe motiv că acestea sunt 
formaţii neconturate şi nestructurate la nivel de circumscripţie electorală, cu 
excepţia alegerilor locale, sau la nivel de secţie de votare; menirea lor este 
doar aceea de a prelua documentele referitoare la desfăşurarea votării de la 
birourile secţiilor de votare şi să favorizeze centralizarea, apoi, a rezultatelor 
şi transmiterea lor în vederea centralizării la nivelul circumscripţiei electorale 
a municipiului Bucureşti. 
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Nici acest amendament n-a obţinut majoritatea de voturi 
necesară.  

Un alt amendament propus de domnul deputat Marţian Dan se 
referă la punctul 32 din cuprinsul art. I din proiectul de lege care introduce în 
textul Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  
două articole noi după art. 94, numerotate 941 şi 942. Acestea din urmă prevăd 
un termen de 3 luni pentru păstrarea buletinelor de vot şi a celorlalte materiale 
utilizate în procesul votării şi prevăd unele dispoziţii referitoare la distrugerea 
lor după împlinirea termenului de 3 luni. Amendamentul propus prevede ca 
termenul de păstrare a buletinelor de vot, a listelor electorale permanente, a 
listelor   speciale şi a celorlalte materiale utilizate în procesul votării să fie de 
1 an astfel încât eventualele contestaţii care ar invoca săvârşirea unor fraude 
sau a altor nereguli în cursul operaţiunilor de votare să poată fi cercetate 
obiectiv şi cu răspundere în vederea adoptării măsurilor ce se impun. 

Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi de către 
membrii Comisiei. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a primit aviz favorabil – în 
forma sa iniţială – cu unanimitate de voturi. 

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

 
 
 
 

SECRETAR,     ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu     Chisnăr Atena 
 
   


