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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele   minorităţilor   naţionale  din data de 9 iunie 1999, au participat 
13 deputaţi, fiind absent domnul deputat Konya Hammar-Alexandru, din 
Grupul parlamentar al UDMR. 
  Ordinea de zi – adoptată cu unanimitate de voturi - a înscris 
următoarele puncte: 

1. Proiectul de Lege privind soluţionarea conflictelor de muncă. 
2. Proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei 

locale, organizarea şi funcţionarea administraţiei publice 
locale. 

În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 
soluţionarea conflictelor de muncă, domnul deputat Liviu Alexandru Mera a 
atras atenţia că dreptul la grevă este interpretat abuziv, în prezent,  de unii 
lideri de sindicat. Domnia sa a propus avizarea favorabilă a proiectului de 
lege, considerându-l bine structurat. 

Într-un sens similar s-au pronunţat şi domnii deputaţi Otto Weber 
şi Şerban Rădulescu-Zoner. 

Dezbaterile s-au concentrat, apoi, asupra art. 8 din proiectul de 
lege având următoarea redactare: “Nu poate constitui obiect al conflictelor de 
interese revendicările salariaţilor pentru a căror rezolvare este necesară 
adoptarea unei legi sau a altui act normativ”.  În legătură cu acest text unii 
deputaţi participanţi la dezbatere au exprimat anumite preocupări. 
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Unii vorbitori, precum domnii Marţian Dan, Ovidiu Şincai şi 

Petre Ţurlea, i-au văzut, fără îndoială, anumite raţiuni care justifică prezenţa 
lui în proiectul de lege. În acelaşi timp, ei şi-au pus întrebarea dacă el nu riscă 
să fie suportul legal pentru o anumită tendinţă de închidere faţă de situaţiile şi 
problemele noi ce apar în sfera relaţiilor de muncă sub impulsul schimbărilor 
tehnologice, al celor din mediu şi din celelalte condiţii de desfăşurare a 
muncii care nu pot să nu genereze exigenţe şi cerinţe noi ce se resfrâng în 
structurarea registrului revendicativ al salariaţilor. Dacă lucrurile nu 
debuşează într-o punere în mişcare a mecanismelor şi procedurilor de 
elaborare a bazelor legale pentru soluţionarea acestor cerinţe şi necesităţi noi, 
există riscul ca dispoziţiile acestui articol să genereze involuţii, să ducă la 
acumulări de stări tensionate, să se afirme ca factor frenator, toate rod al unei 
tendinţe de interpretare restrictivă a textului acestui articol. Alţi vorbitori, 
printre care Şerban Rădulescu-Zoner şi alţii, au insistat, dimpotrivă, asupra 
valorii pozitive pe care o au, în ochii lor, dispoziţiile acestui articol pentru a 
bara calea unor tentative venite din partea liderilor sindicali de a declanşa , în 
numele satisfacerii unor revendicări noi, acţiuni greviste având finalităţi 
specifice acţiunilor de presiune politică în vederea smulgerii de la guvernanţi, 
sub o asemenea presiune, a unor legi şi reglementări legale pripite. Cum cele 
două abordări au continuat să subziste şi după discuţiile purtate, s-a ajuns la 
următoarea reformulare a textului articolului 8: “Nu constituie conflicte de 
interese revendicările salariale care exced reglementările legale în vigoare”.  

În continuare, trecându-se la examinarea procedurilor de 
soluţionare a conflictelor de drepturi din secţiunea a 2-a a Capitolului III din 
proiectul de lege, domnul deputat Tokay György a propus un amendament la 
art. 73. Acest articol reglementează aspectele referitoare la formularea 
cererilor de soluţionare a conflictelor de drepturi de către cei ale căror drepturi 
au fost încălcate. La litera a) a acestui articol se prevede că cererile pot fi 
formulate  de către cei ale căror drepturi au fost lezate, specificându-se faptul 
că “măsurile unilaterale de executare, modificare, suspendare sau încetare a 
contractului de muncă, inclusiv deciziile de imputare sau angajamente de 
plată a unor sume de bani pot fi contestate în termen de 30 de zile de la data 
la care cel interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă”. Domnul deputat 
Tokay György a propus eliminarea de la litera a) a segmentului de text “sau 
angajamente de plată a unor sume de bani”, propunere ce a fost aprobată de 
membrii comisiei. 

În urma discutării în Comisie, proiectul de lege privind 
soluţionarea conflictelor de muncă a fost avizat favorabil. 

S-a trecut, apoi, la examinarea proiectului de lege privind 
regimul general al autonomiei locale, organizarea şi funcţionarea 
administraţiei  publice locale. În legătură cu termenii utilizaţi în cuprinsul 
alin. (1) al art. 2 din proiect pentru definirea principiilor pe baza cărora se 
organizează şi funcţionează administraţia publică în unităţile administrativ-
teritoriale, domnul deputat Marţian Dan a atras atenţia asupra trimiterii pe 
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care o fac autorii proiectului de lege la principul desconcentrării serviciilor 
publice. Termenul desconcentrare, utilizat de altfel şi în textul de la litera b) a 
alin. (1) al art. 30 din forma adoptată de Senat, este impropriu pentru sensul ce 
i s-a dat în proiectul de lege. În limba română actuală, desconcentrarea se 
referă nu la servicii publice, cum cred autorii proiectului de lege, ci la altceva. 
Potrivit ediţiei a II-a din anul 1996 a Dicţionarului Explicativ al Limbii 
Române a desconcentra înseamnă a lăsa la vatră un soldat concentrat. 
Corelativ, desconcentrare înseamnă acţiunea de a se desconcentra şi rezultatul 
ei. Este adevărat, însă, că în unele limbi europene, ca de exemplu în limba 
franceză, în domeniul ştiinţei administraţiei s-a impus  termenul 
deconcentrare definind un sistem în care agenţii şi organismele locale, aflaţi 
la faţa locului şi supuşi centralizării, au putere de decizie. Chiar dacă, 
urmărind dicţionarele şi unele lucrări normative ale lingviştilor români, 
termenul deconcentrare nu este încă asimilat în limba română actuală, 
utilizarea lui în sensul evocat mai sus ni se pare admisibilă. În nici un caz, 
însă, el nu poate fi înlocuit cu termenul desconcentrare al cărui sens este 
incompatibil cu ceea ce vor să definească prin el autorii proiectului de lege. 

În continuare, domnul deputat Petre Ţurlea a propus eliminarea 
art. 8 din varianta proiectului de lege venită de la Senat. Acest articol consacră 
principiul consultării autorităţilor administraţiei publice locale în toate 
problemele ce le privesc direct de către autorităţile administraţiei publice 
centrale înainte ca acestea din urmă să adopte diferite decizii în domeniu. 
Această normă, socoate domnul deputat Petre Ţurlea,  ar genera disoluţia 
statului român. Propunerea de eliminare a fost susţinută şi de doamna 
deputată Mitzura Arghezi. Supusă la vot, propunerea a fost respinsă, fiind 
păstrată forma iniţială.  

În cursul examinării acestui proiect de lege, discuţiile cele mai 
ample s-au desfăşurat pe marginea articolelor care reglementează diferite 
aspecte ale posibilităţii de utilizare a limbilor minorităţilor naţionale în 
unităţile administrativ-teritoriale în care o minoritate sau alta are o pondere de 
peste 20% din totalul populaţiei. Trecându-se la examinarea acestor aspecte, 
domnul deputat Petre Ţurlea  a propus eliminarea art. 17 din textul proiectului 
de lege  referitor la folosirea limbii minorităţilor de către autorităţile locale, 
acolo unde ponderea unei minorităţi naţionale în totalul populaţiei depăşeşte 
20%. Argumentul invocat de domnia sa în susţinerea amendamentului 
prezentat este acela că, prin această dispoziţie, s-ar instituţionaliza o a doua 
limbă oficială, fapt ce ar aduce atingere art. 13 din Constituţie, care stipulează 
că limba oficială a statului român este limba română.  

În legătură cu această propunere a domnului deputat Petre 
Ţurlea, mai mulţi vorbitori, printre care Wittstock Eberhard-Wolfgang, 
Ovidiu Şincai şi Marţian Dan, au arătat că în proiectul de lege există dispoziţii 
clare cu privire la folosirea limbii române în administraţia locală, desfăşurarea 
şedinţelor consiliilor locale în limba oficială a statului, întocmirea în limba 
română a documentelor şedinţelor de consiliu, inclusiv în cazurile în care, în 
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desfăşurarea acestora, se foloseşte alături de limba română şi o limbă a unei 
minorităţi naţionale, dacă aceasta are o pondere de peste 20% din numărul 
locuitorilor respectivei unităţi administrativ-teritoriale etc. Vorbitorii au 
evocat, de asemenea, dispoziţiile alin. (2) al art. 20 din Constituţia României, 
prevederile Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale, 
ratificată de România, unele dispoziţii ale Cartei europene a limbilor regionale  
şi minoritare, semnată de România în anul 1995 etc.  

Supusă la vot, propunerea domnului deputat Petre Ţurlea de 
eliminare a art. 17 a fost respinsă de membrii comisiei cu majoritatea voturilor 
exprimate. O soartă similară a avut şi propunerea domnului deputat Petre 
Ţurlea de eliminare a următoarelor dispoziţii din proiectul de lege:  

- alin. (7) din cuprinsul art. 40, care stipulează faptul că, în 
comunele sau oraşele în care cetăţenii aparţinând unei minorităţi naţionale au 
o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, ordinea de zi a şedinţelor 
consiliului local se aduce la cunoştinţa publică şi în limba maternă a 
cetăţenilor acelei minorităţi; 

- alin. (3) al art. 43 care reglementează  posibilitatea folosirii, la 
şedinţele consiliului local, la cerere, a limbii materne a cetăţenilor unei 
minorităţi naţionale, în cazul în care consilierii aparţinând acelei minorităţi 
naţionale reprezintă cel puţin o treime din numărul total al consilierilor, în 
condiţiile în care lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba oficială a statului, 
documentele şedinţelor de consiliu se întocmesc în limba română, iar  
primarul asigură prezenţa unui traducător atestat; 

- art. 51 care stipulează aducerea la cunoştinţa publică a 
hotărârilor consiliului local având caracter normativ şi în limba maternă a 
cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale dacă aceştia au o pondere de 
peste 20% din numărul locuitorilor respectivei unităţi administrativ-teritoriale; 

- prevederile alin. (2), (3) şi (4) din cuprinsul art. 90 care 
reglementează: 

a) posibilitatea  ce se asigură cetăţenilor aparţinând unei 
minorităţi naţionale ce au o pondere de peste 20% din 
numărul locuitorilor din unitatea administrativ-teritorială 
respectivă de a se adresa, oral sau în scris, autorităţilor locale 
şi în limba lor maternă – [alin. (2)]; 

b) încadrarea, în condiţiile prevăzute la alin. (2), în posturile care 
au atribuţii privind  relaţiile cu publicul, şi a unor persoane 
care cunosc limba maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii 
respective – [alin. (3)]; 

c) asigurarea inscripţionării denumirii localităţilor şi a 
instituţiilor publice de sub autoritatea lor, precum şi afişarea 
anunţurilor de interes public şi în limba maternă a cetăţenilor 
aparţinând minorităţii respective, în condiţiile prevăzute la 
alin. (2) – [alin. (4)]; 
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- prevederile alin. (8) din cuprinsul art. 106 care 

reglementează aducerea la cunoştinţa publică a ordinii de zi a şedinţelor 
consiliului judeţean şi în limba maternă a cetăţenilor aparţinând unei 
minorităţi naţionale dacă aceştia au o pondere de peste 20% din numărul 
locuitorilor judeţului. 

În cursul dezbaterii proiectului de lege s-au adus unele 
amendamente   şi altor texte din varianta venită de la Senat. Astfel, în textul 
alin. (1) al art. 34 din proiect, care cuprinde jurământul ce trebuie depus de 
consilierii aleşi în consiliile locale ale căror mandate au fost validate, s-a 
introdus  referirea la legile României (în loc de legile ţării), precum şi o 
precizare în legătură cu partea finală a jurământului “Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!” în cazul în care cel ce depune jurământul nu este de religie 
creştină sau nu are o opţiune religioasă. În acest sens s-a propus şi s-a aprobat 
ca, după textul jurământului să se introducă următoarea precizare: “Referirea 
la divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase 
a consilierului. În cazul celor fără confesiune religioasă se suprimă formula de 
încheiere a jurământului”.  

Domnul deputat Petre Ţurlea a propus completarea textului 
literei q) din cuprinsul alin. (2) al art. 38 astfel încât îndatoririle consiliului 
local de a contribui la protecţia, conservarea, restaurarea şi punerea în valoare 
a monumentelor istorice şi de arhitectură  să fie întregite cu o dispoziţie 
similară privind însemnele referitoare la trecutul istoric, cultural sau religios 
aflate pe teritoriul localităţii respective. Membrii comisiei nu au aprobat, însă, 
propunerea domnului deputat Petre Ţurlea de a se introduce în textul literei t) 
a alin. (2) al aceluiaşi art. 38 o normă conform căreia consiliile locale atribuie 
sau schimbă, în condiţiile legii şi cu aprobarea organelor administrative 
centrale, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes public local. 

S-a respins, de asemenea, şi propunerea domnului deputat Liviu 
Alexandru Mera de a se elimina reglementarea de la art. 55 referitoare la 
delegaţii săteşti, care să reprezinte la lucările consiliilor locale pe locuitorii 
satelor care nu au consilieri aleşi. 

Au existat şi alte propuneri de amendare a textului proiectului de 
lege care n-au întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi adoptate. 

În partea finală a dezbaterii, s-a aprobat, cu majoritate de voturi, 
avizarea favorabilă  a proiectului de lege. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


