
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor comisiei din data de 22 septembrie 1999 

 
 

  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 22 septembrie 1999 au 
participat 12 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Viorel Hrebenciuc, din 
Grupul parlamentar al PDSR, şi Varga Attila, din Grupul parlamentar al 
UDMR. 
  Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă privind combaterea marginalizării 
sociale – finalizarea dezbaterilor. 
  2. Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea 
Legii partidelor politice. 
  3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate 
în   străinătate    ori    constituite    în prizonieri, cu modificările ulterioare. 

4. Proiectul de Lege privind constituirea şi organizarea clerului 
militar – continuarea dezbaterilor. 
  5. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea localurilor intime. 
  În prima parte a şedinţei, au continuat dezbaterile asupra 
propunerii legislative privind combaterea marginalizării sociale.  
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus avizarea 
favorabilă a acesteia, cu recomandarea de a se ţine seama de observaţiile 
Consiliului Legislativ. Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a 
arătat, în intervenţia sa, că propunerea legislativă are o seamă de prevederi 
bune şi ele trebuie susţinute. În acelaşi timp, a subliniat şi un alt aspect, şi 
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anume: propunerea legislativă are o serie de dispoziţii de factură populistă şi 
trebuie să fim foarte atenţi faţă de acestea căci putem adopta legi demagogice 
care nu vor putea fi aplicate apoi. 
  În încheierea dezbaterilor asupra acestui punct, propunerea 
legislativă a fost supusă la vot pentru a fi avizată favorabil. Cu majoritate de 
voturi, s-a decis avizarea ei. 
  S-a trecut, apoi, la examinarea propunerii legislative privind 
completarea şi modificarea    Legii    partidelor    politice. Luând cuvântul pe 
marginea acestei iniţiative, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner s-a 
pronunţat în favoarea acordării avizului. Justificându-şi opţiunea, dânsul a 
arătat că mărirea numărului de membri necesari înregistrării unui partid 
politic    de    la    10.000   de cetăţeni, cât prevede Legea partidelor politice 
nr. 27/1996, la 20.000 va contribui la cristalizarea vieţii politice într-un număr 
mai redus de partide mari, bazate pe doctrine politice clare. Poziţia aceasta a 
fost susţinută şi de domnul deputat Petre Ţurlea. 
  O poziţie diferită a exprimat domnul deputat Marţian Dan 
atrăgând atenţia asupra faptului că tendinţa unor parlamentari de a mări 
numărul de aderenţi cerut pentru înregistrarea unui partid comportă unele 
implicaţii ce trebuie mai bine analizate. La noi, după Revoluţia din decembrie 
1989, când s-a abolit sistemul monopartidist, s-a adoptat, la doar câteva zile 
de la Revoluţie, o primă reglementare care garanta dreptul la liberă asociere 
pentru cetăţenii români. În acel Decret-lege s-a stabilit că, pentru înfiinţarea şi 
înregistrarea unui partid politic, este necesar ca acesta să aibă cel puţin 251 de 
membri. Ulterior, Legea partidelor politice nr. 27/1996 a ridicat acest prag la 
10.000 de membri. Acum se propune mărirea şi a acestui prag invocându-se 
necesitatea de a elimina o serie de “partide de buzunar” existente pe scena 
politică românească, care îngreunează mult procesul electoral, prin prezenţa 
lor cu candidaţi proprii în alegeri, deşi ele nu primesc decât un număr infim 
de voturi. Este necesar, însă, să nu scăpăm din vedere faptul că iniţiativele de 
a ridica în continuare pragul referitor la numărul de membri cerut pentru 
înregistrarea unui partid politic pot duce, la un moment dat, la ridicarea unor 
obstacole în calea  dreptului cetăţenilor la liberă asociere; acest fapt trebuie 
cântărit foarte atent pentru că este vorba de drepturi ale omului pe care unii 
tind să le relativizeze recurgând la diferite îngrădiri şi condiţionări. Apoi, 
trebuie menţionat faptul că exercitarea dreptului de asociere în partide politice 
este condiţionată deja de o serie întreagă de dispoziţii ce impun norme stricte 
cu privire la organizarea şi funcţionarea partidelor, regimul vieţii lor interne, 
modul de alegere a organelor de conducere, norme privind finanţele lor şi 
modul de utilizare a acestora, pe când exercitarea dreptului de unire în 
asociaţii de tot fel, în ligi etc. este mult mai puţin supus unor reglementări 
normative atât de stricte. Se ajunge la un fel de suprareglementare  în cazul 
partidelor şi la un regim mult mai lax în cazul asociaţiilor de tot fel etc. 
Ţinând seamă de aceste considerente, domnul deputat s-a opus acordării unui 
aviz favorabil acestei iniţiative legislative.    
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Obiecţii apropiate sau similare au formulat şi domnii deputaţi 
Liviu Alexandru Mera şi Tokay György. Ultimul vorbitor a arătat că se 
încearcă tranşarea unei chestiuni politice majore printr-o reglementare de 
ordin   administrativ, care – spre deosebire de textul Legii partidelor politice 
nr. 27/1996, lege elaborată de o comisie în care au fost reprezentate toate 
partidele politice din Camera Deputaţilor – nu a primit girul tuturor grupurilor 
parlamentare din Cameră. Supusă la vot,  propunerea legislativă nu a întrunit 
numărul de voturi necesar avizării.  
  La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 3 de pe ordinea 
de zi, a fost invitat din partea iniţiatorului dl. Peter Ekstein Kovacs, ministru 
delegat pe lângă primul-ministru pentru minorităţi naţionale. Domnia sa, 
prezentând motivele ce au inspirat elaborarea acestui proiect de lege, a 
solicitat avizarea acestuia, subliniind că efortul bugetar aferent va fi mai 
redus. 
  Pe   parcursul   discuţiilor,    domnii    deputaţi  Şerban 
Rădulescu-Zoner,  Liviu Alexandru Mera şi Tănase Tăvală au evidenţiat 
justeţea acordării de măsuri reparatorii cetăţenilor români discriminaţi în 
timpul celui de-al doilea război mondial pe motive etnice şi rasiale, dar au 
opinat că astfel de măsuri ar trebui să facă obiectul unei iniţiative legislative 
separate de Decretul-lege nr.118/1990 şi, din acest motiv, au propus 
neavizarea Ordonanţei de urgenţă nr. 105/1999. În plus, domnii deputaţi Liviu 
Alexandru Mera  şi Tănase Tăvală au invocat existenţa unui precedent în 
soluţionarea problemei reparaţiilor pentru diferite categorii de cetăţeni români 
supuşi unor persecuţii şi discriminări. S-a evocat, în acest sens, iniţiativa 
legislativă din 22.02.1999  a domnului deputat Iftene Pop, avizată de altfel de 
Comisia noastră, privind acordarea unor reparaţii persoanelor care, cu 
începere de la 28 iunie 1940, au fost persecutate din motive politice de 
autorităţile sovietice după ocuparea teritoriilor  răpite României şi care, 
ulterior, s-au repatriat în România şi au devenit (redevenit) cetăţeni români. 
Aceasta a fost o soluţie paralelă cu Decretul-Lege nr. 118/1990, modalitate ce 
ar trebui avută în vedere  şi pentru problema ce o discutăm. 
  Pe de altă parte, domnul deputat Petre Ţurlea a propus 
amendarea literei a1) prin înlocuirea formulei din textul Ordonanţei cu un text, 
în al cărei redactare să se menţioneze că este vorba de reparaţii acordate 
persoanelor persecutate din motive etnice şi rasiale de regimurile instaurate pe 
teritoriul României cu începere de la data de 30 august 1940. Pentru 
persoanele din Transilvania de Nord, care au fost persecutate sau deportate în 
perioada ocupării acestei regiuni de către Ungaria între 1940 şi 1944, urmează 
să se facă demersuri către Guvernul ungar pentru a le plăti despăgubiri. În 
sprijinul propunerii sale, domnul deputat Petre Ţurlea a evocat faptul că 
persecuţiile au avut loc în Transilvania de Nord ca o consecinţă a Dictatului 
de la Viena, din 30 august 1940. În urma acelui Dictat au fost expulzaţi 
300.000 de români, au fost deportaţi 149.000 de evrei şi au fost supuşi 
persecuţiilor numeroşi rromi.  
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  Şi domnul deputat Tokay György a susţinut parţial propunerea 
domnului deputat Petre Ţurlea, relativ la modificarea datei prevăzute în 
proiectul de lege. 
  Spre deosebire de aceste puncte de vedere, domnul deputat 
Wittstock Eberhard-Wolfgang s-a pronunţat pentru păstrarea formulei de 
acordare a unor reparaţii pentru cei persecutaţi pe motive etnice şi rasiale din 
textul Ordonanţei de urgenţă nr. 105/1999.  
  Intervenind în dezbateri, reprezentantul iniţiatorului, dl. Peter 
Ekstein Kovacs, a reiterat cererea de avizare a proiectului de lege de la 
punctul 3, accentuând caracterul reparatoriu al acestuia şi considerând că 
argumentul pentru neacordarea avizului favorabil este de ordin pur formal. 
  Supus la vot, proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 105/1999 a întrunit 5 voturi pentru, 5 voturi contra şi 1 abţinere, 
nefiind avizat.  

În legătură cu această decizie, domnul deputat Marţian Dan a 
arătat că se impune de îndată ca membri ai Comisiei noastre să iniţieze o 
propunere legislativă de rezolvare a problemei discutate, deoarece nu este 
drept ca persoanele îndreptăţite la reparaţii şi care fac obiectul Ordonanţei 
Guvernului nr. 105/1999 să continue să fie discriminate în continuare. 
  La punctul 4 al ordinii de zi, au continuat dezbaterile asupra 
proiectului de Lege privind constituirea şi organizarea clerului militar. În 
prezenţa reprezentanţilor iniţiatorului, Comisia a discutat şi a adoptat, cu 
unele amendamente, mai multe articole din cuprinsul Capitolului II al 
proiectului de lege.  
  Urmează ca, în şedinţa viitoare a Comisiei, să continue 
examinarea acestui proiect de lege ca şi a ultimului punct înscris pe ordinea 
de zi. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 
    
 
 


