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al şedinţei din data de 17 decembrie 1997 

 
 

  La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, lipsind domnul 
deputat Tokay Gheorghe, Grupul parlamentar UDMR - care este membru al 
Guvernului. 
  Şedinţa este condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei. 
  În deschiderea lucrărilor, dl. preşedinte a supus spre aprobare 
ordinea de zi, pe care sunt înscrise următoarele puncte: 
  1. Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor nr. 23 
din 2 decembrie 1997 privind activitatea comisiilor în perioada vacanţei 
parlamentare (1-31 ianuarie 1998). 
  2. Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea 
Referendumului - text ce înlocuieşte forma înaintată la data de 20 noiembrie 
1997 şi care a fost avizată de comisie în şedinţa sa din 26 noiembrie. 
  Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Înainte de luarea unei decizii privind activitatea în timpul 
vacanţei parlamentare, domnul preşedinte a făcut o scurtă informare asupra 
proiectelor de legi cu care a fost sesizată comisia. În acelaşi timp, a subliniat 
faptul că au rămas două probleme în suspensie, respectiv Hotărârea privind 
unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor de discriminare 
etnică, a cărei discutare a început împreună cu Comisia pentru drepturile 
omului de la Senat în şedinţa comună din 3 decembrie 1997 şi care va trebui 
finalizată  şi propunerea legislativă pentru reglementarea folosirii unor 
lăcaşuri de cult, aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, de către Biserica 
Română Unită cu Roma (greco-catolică), continuarea dezbaterilor şi luarea 
unei decizii urmând să aibă loc într-o şedinţă comună a Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  şi a Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
  După această informare, s-a decis prin vot ca, în timpul vacanţei 
parlamentare, comisia să se întrunească în ziua de 13 ianuarie 1998. Ea ar 
putea să-şi continue lucrările şi în ziua de 14 ianuarie în eventualitatea că s-ar 
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ajunge, între timp, la un acord cu comisiile menţionate mai sus, în vederea 
soluţionării celor două probleme rămase în suspensie. 
  La prima întrunire a comisiei pe data de 13 ianuarie 1998 ar 
urma să se ia în discuţie următoarele probleme: 
  - Propunerea legislativă pentru sprijinirea tinerelor familii. 
  - Propunerea legislativă privind constituirea şi utilizarea 
fondurilor financiare pentru susţinerea instituţiilor de cult recunoscute în 
România. 
  - Propunerea legislativă pentru anularea măsurilor represive 
dispuse de regimul comunist împotriva adversarilor politici. 
  În a doua parte a şedinţei, comisia a luat în dezbatere textul 
refăcut de iniţiatori al propunerii legislative privind organizarea şi 
desfăşurarea  Referendumului, care înlocuieşte textul iniţial, pe care comisia 
l-a examinat şi avizat în data de 26 noiembrie 1997. 
  Membrii comisiei şi-au exprimat acordul cu textul nou al 
propunerii legislative, care realizează o mai bună sistematizare şi tratare a 
problematicii diferitelor tipuri de referendum, aduce precizări binevenite în 
legătură cu buna organizare şi desfăşurare a acestei forme de consultare a 
electoratului făcând astfel proiectul de lege mai limpede şi mai exact în 
prevederile şi normele ce le instituie. 
  În cadrul dezbaterilor, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner 
a propus o amendare a alin. 3 din cuprinsul art. 2, textul acestui alineat 
urmând să aibă următorul conţinut: "În cadrul Referendumului populaţia 
poate să fie consultată cu privire la una sau mai multe probleme, precum şi cu 
privire la o problemă de interes naţional şi o problemă de interes local, pe 
buletine de vot separate". 
  În   susţinerea  propunerii   sale,   domnul  deputat  Şerban 
Rădulescu-Zoner a evocat necesitatea evitării oricăror confuzii la care ar 
putea da naştere formularea iniţială, care ar putea genera oarecare derută în 
rândul electoratului. 
  Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Marţian Dan 
declară închise lucrările şedinţei. 
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