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  Lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale din data de 7 octombrie 1997 au fost conduse de 
preşedintele comisiei, dl. Marţian Dan. 
  Au fost prezenţi 11 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: Ioan 
Oltean, din Grupul parlamentar USD-Pd şi Gheorghe Tokay, din Grupul 
parlamentar UDMR, care sunt membri ai Guvernului; d-na deputat Elena 
Iacob, din Grupul parlamentar PNŢCD-Civic-Ecologist şi dl. deputat Ioan 
Pintea, independent. 
  La primul punct al ordinii de zi, comisia a dezbătut propunerea 
legislativă pentru instituirea zilei naţionale a solidarităţii împotriva dictaturii 
(P.l. 138/3.06.1997), iniţiată de domnii deputaţi Gheorghe Şerban, Teodor 
Stanca, Ovidiu V. Drăgănescu, Tănase P. Tăvală şi Petru Dugulescu, din 
Grupul parlamentar PNŢCD-Civic-Ecologist, Glăvan Ştefan şi Aurel Miloş, 
din Grupul parlamentar USD-PD şi Barany Francisc, din Grupul parlamentar 
UDMR. 
  În cadrul dezbaterilor, membrii comisiei au propus mai multe 
amendamente privind înlocuirea unor sintagme şi vocabule atât din titlul legii 
cât şi din conţinutul alin. 1 al articolului unic. 
  Sensul acestor propuneri a fost acela de a consacra prin lege 
proclamarea zilei de 16 decembrie, când a izbucnit, în toată forţa ei, revolta 
timişorenilor împotriva regimului totalitar comunist, ca zi de solidaritate 
naţională împotriva dictaturii, iar nu ca zi naţionalăde solidaritate împotriva 
dictaturii, deoarece trebuie să se facă distincţia necesară între ziua naţională a 
României, care este unică, şi alte zile ce celebrează evenimente importante 
din istoria noastră. 
  Comisia a aprobat cu unanimitate de voturi propunerea 
legislativă  în forma amendată în sensul celor prezentate mai sus. 
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  La punctul doi al ordinii de zi a fost discutat proiectul de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1997 cu privire la pensionarea 
pentru munca depusă, cu reducere de vârstă, a femeilor care lucrează în 
industria minieră. 
  Dl. deputat Petre Ţurlea, luând cuvântul, s-a declarat împotriva 
proiectului de lege, motivat de raportul nefavorabil existent în momentul de 
faţă între numărul populaţiei active şi a pensionarilor care este de 1:1. 
  În final, proiectul de lege în discuţie a fost acceptat cu majoritate 
de voturi. 
  La punctul trei al ordinii de zi a fost dezbătută propunerea 
legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 32/1995 privind 
încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, iniţiată de 
Grupul parlamentar al PUNR. Trebuie observat că în mod greşit propunerea 
legislativă face referire la Ordonanţa Guvernului nr. 32/1995 în loc de 
Ordonanţa Guvernului nr. 32/1994. 
  Dl. deputat Petre Ţurlea, în cuvântul său, a susţinut această 
iniţiativă legislativă, cu toate că, aşa cum a menţionat dl. Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, plenul Camerei Deputaţilor a aprobat Ordonanţa de 
urgenţă nr. 35/1997, prin care s-a înlocuit de fapt Ordonanţa 32/1994 la care 
se referă propunerea legislativă a grupului parlamentar PUNR. Rezultă deci 
că propunerea legislativă se referă la un text care nu mai există, el fiind 
abrogat. Ţinând seama de unele idei interesante pe care le conţine iniţiativa 
parlamentară a grupului parlamentar al PUNR s-au formulat unele sugestii 
referitoare la modalităţile prin care acestea ar putea fi valorificate, fie în 
cadrul procedurilor în desfăşurare a examinării Ordonanţei de urgenţă nr. 
35/1997 la Senat, fie printr-o nouă iniţiativă legislativă care să aibă ca termeni 
de referinţă tocmai prevederile acestei ordonanţe. 
  Ţinând seama de situaţia creată, comisia a socotit că nu se poate 
acorda aviz favorabil propunerii legislative. 
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