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  La şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale din data de  2 septembrie 1999 au participat 9 deputaţi, 
fiind absenţi   domnii   deputaţi:   Viorel Hrebenciuc, din Grupul parlamentar 
al PDSR, Ioan Pintea - independent şi doamna deputată Elena Iacob, din 
Grupul parlamentar al PNŢCD. 
  Ordinea de zi a şedinţei  a inclus următoarele puncte: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror 
contracte de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor 
militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării 
aparatului central, comandamentelor de armă, inspectoratelor generale, 
marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului de 
Interne. 

3. Propunerea legislativă privind pensionarea cu reducere de 
vârstă şi diminuarea proporţională a cuantumului pensiei a unor persoane. 

Înainte de a se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea 
de zi, mai mulţi membri ai comisiei au propus să se adreseze, în numele 
acesteia, un protest Biroului permanent al Camerei Deputaţilor în legătură cu 
faptul că a admis discutarea, în plenul Camerei Deputaţilor, în cadrul recent 
încheiatei sesiuni extraordinare, a proiectului de Lege privind regimul juridic 
al unor imobile preluate în mod abuziv după 6 martie 1945, fără ca raportul 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care a analizat în fond respectivul 
proiect, să fie întocmit în spiritul dispoziţiilor Regulamentului Camerei 
Deputaţilor.  Cu toate că alin. (1) al art. 63 din Regulament stabileşte în mod 
imperativ că “În raportul comisiilor sesizate în fond se va face referire la toate 
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avizele celorlalte comisii care au examinat proiectul sau propunerea 
respectivă, la toate amendamentele primite şi la avizul Consiliului Legislativ”, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a încălcat deliberat aceste 
dispoziţii şi vădind un dispreţ total faţă de normele vieţii parlamentare n-a 
inclus în raportul său amendamentele conţinute în avizul Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi nici n-a 
prezentat atitudinea acelei Comisii faţă de respectivele amendamente. 

Trebuie relevat faptul că astfel de încălcări ale dispoziţiilor 
regulamentare au devenit, în această legislatură, destul de frecvente (a se 
vedea, bunăoară, caricatura de raport întocmit de comisia sesizată în fond la 
proiectul de L ege privind statutul funcţionarilor publici dezbătut în primăvara 
anului 1999 şi multe alte cazuri similare), fără ca Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor să pună capăt acestor anomalii revoltătoare şi să ia 
măsurile ce se impun pentru a intra într-un regim de lucru şi dezbateri 
parlamentare regulamentare. La capătul dezbaterilor purtate, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, ca biroul Comisiei să redacteze şi să transmită Biroului 
permanent al Camerei Deputaţilor un protest hotărât faţă de atitudinea şi 
comportamentul inacceptabile ale Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
precum şi faţă de tolerarea de către Biroul permanent a încălcărilor ce se aduc 
Regulamentului Camerei  Deputaţilor. 

În cadrul dezbaterilor ce au urmat apoi asupra proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 
privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte de muncă vor fi 
desfăcute ca urmare a concedierilor colective, domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner a sugerat adăugarea unui alineat nou la art. 1 din text, prin 
care să fie exceptate de la aplicarea unor dispoziţii din ordonanţă, în cazul 
desfacerii contractelor individuale de muncă în contextul disponibilizărilor 
prin concedieri colective, cadrele militare din sistemul Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului de Interne şi din serviciile de informaţii. Dacă nu se 
introduce această exceptare, nu mai are temei legitim Ordonanţa de urgenţă 
nr. 100/1999, aflată pe ordinea de zi, elaborată ulterior adoptării Ordonanţei 
de urgenţă nr. 98/1999 şi care conţine derogări de la o seamă de măsuri de 
protecţie socială instituite de aceasta din urmă. 

Exprimând o poziţie similară, domnul deputat Marţian Dan a 
propus – în acelaşi spirit – modificarea şi completarea alin. (2) al art. 1, în 
sensul ca textul iniţial să devină litera a) şi să se adauge o nouă literă b), prin 
care să fie exceptate - de la aplicarea dispoziţiilor din Ordonanţă – cadrele 
militare din sistemul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne 
şi din serviciile de informaţii.  

În consecinţă, domnul deputat Petre Ţurlea  a propus acordarea 
avizului favorabil cu însuşirea de către comisie a amendamentului  prezentat, 
însumând sugestiile celor doi deputaţi, opinie la care s-a raliat şi domnul 
deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang. La această poziţie au aderat toţi 
membrii comisiei care au acordat, apoi, aviz favorabil proiectului de lege 
discutat, înregistrându-se doar o abţinere.  
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Proiectul de lege de la punctul 2 -  pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecţie 
socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada 
restructurării aparatului central, comandamentelor de armă, inspectoratelor 
generale, marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea 
Ministerului de Interne – a fost, de asemenea, avizat favorabil, cu majoritate 
de voturi. 

La discutarea propunerii legislative de la punctul 3, avându-i ca 
iniţiatori pe deputaţii Paula Maria Ivănescu şi Dumitru Buzatu, domnul 
deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus neacordarea avizului, invocând   
punctul de vedere al Consiliului Economic şi Social, care se opune adoptării 
acestei legi pe considerente de austeritate bugetară. O poziţie similară a 
exprimat domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, care a arătat că 
sistemul de asigurări sociale nu poate prelua în plată un număr suplimentar de 
pensionari, faţă de cei existenţi care – conform ultimelor date statistice -     
depăşesc deja cu peste  1 milion numărul de salariaţi din economia naţională, 
periclitând capacitatea de plată a sistemului de pensii.  

În sprijinul celor doi deputaţi s-a exprimat şi doamna deputată 
Mitzura Arghezi. S-a formulat şi o opinie favorabilă adoptării acestei 
ordonanţe de urgenţă, de către domnul deputat Marţian Dan, care a 
argumentat că pensionarea anticipată - dar numai în condiţii speciale de 
sănătate, la vârsta de 47 de ani pentru femei şi 52 de ani pentru bărbaţi - ar fi 
de natură să rezolve unele situaţii dificile ale unor persoane bolnave şi care nu 
mai au perspective, într-un context de gravă cădere a activităţilor productive 
în România, de reconversie profesională; în plus, eliberarea de către aceste 
persoane a unor locuri de muncă ar permite absorbţia, fie şi în proporţii 
reduse, a unei părţi din şomerii tineri al căror număr a crescut îngrijorător în 
ultimii ani.  

În urma supunerii la vot a propunerii legislative, aceasta a primit 
1 vot pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri, nefiind astfel avizată de 
Comisie. 

 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
 

Marţian Dan 
 
 
 

 


