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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele   minorităţilor  naţionale   din   data    de 23.06.1999 au participat 
9 deputaţi. Au absentat domnii deputaţi Ovidiu Şincai, din Grupul 
parlamentar al PDSR, aflat într-o delegaţie parlamentară peste hotare, Otto 
Weber, din Grupul parlamentar al PNŢCD-PER, Viorel Hrebenciuc, din 
Grupul parlamentar al PDSR, Ioan Pintea, independent. Domnul deputat 
Tokay György, din Grupul parlamentar al UDMR, a solicitat o învoire în 
interes personal. 
  Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise următoarele puncte: 
  1. Proiectul de Lege cu privire la salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste instituţii – continuarea discuţiilor. 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 85/1999 privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil 
care a aparţinut Bisericii Evanghelice C.A. din România – Comunitatea 
evanghelică C.A. – Sibiu. 
  3. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 19 din 
Legea administraţiei locale nr. 69/1991. 
  4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale. 
  Discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi – începută în şedinţa 
precedentă a comisiei – trebuia să aibă loc în prezenţa unui reprezentant al 
Ministerului Apărării Naţionale, invitat pentru a oferi lămuriri şi informaţii 
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suplimentare asupra unor dispoziţii din proiectul de lege. Cum însă nici un 
reprezentant al respectivului minister n-a onorat invitaţia adresată, unii din 
deputaţi, care au exprimat rezerve în şedinţa anterioară a Comisiei faţă de 
unele principii ce stau la baza proiectului de lege şi faţă de unele soluţii 
concrete pe care acesta le conţine, au arătat că îşi menţin observaţiile şi 
rezervele exprimate atunci.  
  Ca urmare, Comisia a trecut la examinarea propunerilor ce au 
fost făcute în legătură cu proiectul de lege discutat. Mai întâi s-a examinat 
propunerea domnului deputat Petre Ţurlea de a nu se aviza proiectul de lege. 
Această propunere a întrunit 1 vot pentru, 1 vot contra şi 7 abţineri. 
  S-a supus apoi votului celor prezenţi propunerea domnului 
deputat Liviu Alexandru Mera, avansată în timpul dezbaterilor, de a se acorda 
aviz favorabil proiectului de lege. Nici această propunerea n-a obţinut 
numărul   de   voturi   necesare   pentru   a  fi  adoptată. În favoarea ei au votat 
2 deputaţi, împotrivă 2, iar 5 deputaţi s-au abţinut. În consecinţă, proiectul de 
lege n-a primit avizul Comisiei. 
  La dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi, domnul deputat 
Marţian Dan a propus să se acorde aviz favorabil textului Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 85/1999. Această propunere se întemeiază pe mai 
multe considerente. Până în 1948, imobilul respectiv a aparţinut Comunităţii 
Evanghelice C.A. din Sibiu, în cadrul lui funcţionând un orfelinat pentru 
copiii orfani de origine săsească. După data menţionată, acel imobil a fost 
naţionalizat trecând în proprietatea statului român, în prezent fiind folosit de 
clubul Universităţii din Sibiu.  

În urma demersurilor făcute de Biserica Evanghelică din 
România după 1989 pentru retrocedarea imobilului, instanţele judecătoreşti au 
pronunţat 5 sentinţe de retrocedare, dar în urma unui recurs în anulare 
promovat de Procurorul General al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă 
de Justiţie, soluţia de retrocedare a fost anulată în martie 1997. Este de 
menţionat faptul că Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, deţinătorul actual 
al imobilului, este de acord cu retrocedarea acestuia. 

În cazul retrocedării imobilului, acesta urmează să primească o 
destinaţie cultural-istorică importantă prin amenajarea în cadrul lui a unui 
muzeu al saşilor din România care să reunească documente, obiecte de artă, 
valori spiritual-religioase şi alte mărturii despre istoria, civilizaţia şi cultura 
dezvoltată de saşii transilvăneni în România de la venirea lor pe meleagurile 
noastre şi până în prezent. Acest bogat şi diversificat fond muzeistic şi 
documentar va putea fi cercetat de toţi cei interesaţi de cunoaşterea 
fenomenului săsesc sub cele mai diverse aspecte ale sale, a istoriei şi 
patrimoniului produse de saşii transilvăneni în decursul secolelor, a 
interferenţelor fecunde ale istoriei, culturii şi civilizaţiei lor cu istoria, cultura 
şi civilizaţia românilor ardeleni şi cu cele ale  altor grupuri etnice din 
Transilvania. 
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Deşi s-a exprimat în favoarea avizării favorabile a proiectului de 

lege în discuţie, domnul deputat Liviu Alexandru Mera şi-a mărturisit 
nedumerirea pe care o are în faţa faptului că, în loc să se elaboreze o lege care 
să reglementeze problemele de acest gen care sunt mult mai multe, Guvernul 
ne propune, prin această Ordonanţă, doar soluţionarea unui caz concret. 
  Domnul deputat Petre Ţurlea a ţinut, totuşi, să sublinieze că va fi 
necesar să se analizeze fiecare caz în parte, chiar şi în situaţia legiferării 
retrocedării imobilelor care au aparţinut comunităţilor religioase, înainte de 
1948, printr-o lege unitară. Aceasta ca urmare a gravelor implicaţii de ordin 
social ce ar putea să apară în Transilvania, ca efect al posibilelor retrocedări. 
  Supusă la vot, propunerea de avizare favorabilă a proiectului de 
lege de la punctul 2 al ordinii de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
  În timpul discutării propunerii legislative pentru completarea 
articolului 19 din Legea administraţiei locale nr. 69/1991, iniţiată de domnul 
deputat Petre Naidin, care prevede încetarea mandatului de consilier pentru 
persoanele care părăsesc partidul pe listele căruia au candidat şi au fost alese 
în consiliile locale, acestea neputând trece, pe timpul legislaturii respective, la 
alte partide şi nici să-şi exercite în continuare mandatul  ca independenţi, s-a 
conturat o atitudine pozitivă a mai multor deputaţi faţă de această iniţiativă. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner s-a pronunţat însă 
împotriva acordării avizului, arătând că atât soluţia adoptată prin modificările 
şi completările recente la Legea nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului, cât şi opinia negativă a Consiliului Legislativ, 
pledează în acest sens. 
  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera a propus însă avizarea 
acestei iniţiative legislative pentru a stopa fenomenul “migraţiei” consilierilor 
din administraţiile locale la alte partide, decât cele pe listele cărora au 
candidat în alegeri – fapt de natură să creeze disfuncţionalităţi importante în 
activitatea consiliilor locale. În sprijinul propunerii domnului deputat Liviu 
Alexandru Mera, s-au pronunţat, de asemenea, în intervenţiile lor şi doamna 
deputat Elena Iacob şi domnul deputat Tănase Tăvală. 
  Domnul deputat Konya Hammar-Alexandru a evidenţiat – în 
acelaşi context – că implementarea în practică a acestei propuneri legislative 
ar constitui singura formă prin care electoratul ar putea să exercite un control 
indirect asupra mandatului acordat în alegerile locale unui consilier. Domnia 
sa a subliniat necesitatea coroborării numeroaselor iniţiative legislative de 
modificare a Legii nr. 69/1991 privind alegerile locale într-o formă unitară 
care să fie apoi discutată în plenul Camerei Deputaţilor.  
  Supunându-se la vot propunerea de neacordare a avizului – 
aparţinând domnului deputat Şerban Rădulescu-Zoner – aceasta a căzut la vot, 
întrunind 2 voturi pentru,  5 voturi contra şi 1 abţinere. 
  A fost apoi adoptată propunerea domnului deputat Liviu 
Alexandru Mera, care a întrunit majoritatea de voturi, respectiv 6 voturi 
pentru şi 2 voturi contra. 
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  La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 4 al ordinii de 
zi, care instituie obligativitatea participării la vot, în cadrul alegerilor locale, 
pentru cetăţenii cu drept de vot, precum şi sancţiuni materiale pentru 
neparticiparea la vot, majoritatea deputaţilor s-au exprimat în termeni critici  
faţă de această iniţiativă. În acest context, s-a invocat faptul că, în Constituţia 
României, dreptul de vot este consacrat ca unul din drepturile fundamentale 
ale omului, exercitarea lui rămânând la latitudinea cetăţenilor, ea neputând fi 
sancţionată cu amenzi sau alte penalizări, aşa cum propune autoarea iniţiativei 
legislative. Deficienţele de participare la alegerile locale, observabile în 
prezent, nu pot fi înlăturate prin practici de natură punitivă, ci prin dezvoltarea 
unor raporturi de tip organic între administraţia publică şi cetăţeni, prin care 
aceştia să înţeleagă că este în interesul lor să participe la adoptarea deciziilor 
în problemele ce privesc viaţa comunităţii din care fac parte.  
  Un rol important în diminuarea absenteismului în rândul 
alegătorilor îl au partidele şi formaţiunile politice cărora le revine sarcina de a 
educa electoratul, de a dezvolta activismul şi angajarea lui în treburile 
comunitare, de a contribui la formarea spritului său civic, la sedimentarea 
sentimentului de răspundere faţă de treburile publice.   

Supunându-se la vot propunerea domnului deputat Liviu 
Alexandru Mera de a se da aviz favorabil propunerii legislative, aceasta a 
întrunit 2 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă. În spiritul discuţiilor purtate pe 
marginea acestui punct, membrii Comisiei au decis, în final, cu 7 voturi 
pentru şi cu 2 voturi contra, să respingă propunerea legislativă a doamnei 
deputate Daniela Popa. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 
 
   


