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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 28 martie 2000 au participat 12 
deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Viorel Hrebenciuc (PDSR), domnul 
deputat Marţian Dan (PDSR) – aflat în delegaţie parlamentară în străinătate şi 
domnul deputat Valeriu Stoica (PNL) –  care este membru al Guvernului. 
  Pe ordinea de zi a şedinţei, aprobată în unanimitate de membrii 
comisiei, au fost înscrise următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă privind modificarea Constituţiei 
României  
  2. Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi 
victimelor mineriadelor  
  3. Proiectul de Lege privind despăgubirile victimelor 
mineriadelor din mai 1990 şi 1991. 
  Şedinţa a fost condusă de vicepreşedintele comisiei, domnul 
deputat prof. dr. Otto Weber.   

În cadrul dezbaterilor asupra punctului 1 înscris pe ordinea de zi, 
domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a evidenţiat că motivul 
principal pentru care Consiliul Legislativ a acordat aviz negativ acestei 
propuneri nu mai poate fi invocat, întrucât – în 24 februarie a.c. a fost 
publicată în Monitorul Oficial Legea privind organizarea şi desfăşurarea 
referendumului. Ca urmare, deputaţii au decis – cu majoritate de voturi – 
acordarea unui aviz favorabil, considerându-se că garantarea proprietăţii, ca 
atare, exista şi în Constituţiile României din 1866 şi 1923.  
  Propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi nu a 
întrunit numărul de voturi necesar, neputându-i-se acorda aviz, întrucât 
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numărul voturilor “pentru” a fost egal cu numărul voturilor “împotrivă”. 
Deputaţii care s-au opus avizării au subliniat că iniţiativa legislativă este 
redactată necorespunzător atât ca formă, cât şi – mai ales – ca fond. 
  Proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi a fost avizat 
favorabil, cu amendamentul de extindere a efectelor acestuia şi asupra 
mineriadei din ianuarie 1999, prin modificarea – în mod corespunzător – a 
titlului şi cuprinsului proiectului de lege, considerându-se că este justă 
acordarea unor reparaţii fie de ordin moral, fie de ordin material celor care au 
avut de suferit în urma mineriadelor din mai-iunie 1990, septembrie 1991, 
ianuarie 1999. 
  De asemenea, membrii comisiei au recomandat Comisiei pentru 
muncă şi protecţie socială, sesizată în fond, să aibă în vedere - la dezbaterea 
acestui proiect de lege - şi  prevederile pozitive cuprinse în propunerea 
legislativă discutată la punctul anterior, care nu a primit aviz. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 
 

Prof. Dr. Otto Weber 
 
 
 


