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  La lucrările şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 22 martie 2000 au participat un 
număr de 11 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Viorel Hrebenciuc 
(PDSR), Ioan Pintea (independent afiliat pe lângă PD), Otto Weber (PNŢCD-
Civic-Ecologist)- delegaţie şi Valeriu Stoica (PNL) – care este membru al 
Guvernului. 
  Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Marţian 
Dan, preşedintele comisiei, care, în deschidere, a propus spre aprobare 
proiectul ordinii de zi, pe care au fost încrise următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă privind pierderea calităţii de 
parlamentar   ca    urmare    a     demisiei     din      partidul care l-a propus  
  2. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor 
acte normative care reglementează drepturile salariale şi alte drepturi ale 
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională  
  3. Propunerea    legislativă     privind     dreptul    la informare  
  4. Propunerea legislativă privind conferirea titlului de “cetăţean 
de onoare”  
  5. Propunerea   legislativă   pentru modificarea şi completarea 
art. 14   din Legea nr. 216/1998 privind regimul paşapoartelor în România. 
  Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
  S-a trecut la dezbaterea primului punct înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă privind pierderea calităţii de parlamentar   ca    urmare    
a     demisiei     din      partidul care l-a propus, la care s-au nuanţat două 
puncte de vedere: pe de o parte cel al domnilor deputaţi Liviu Alexandru 
Mera, Tănase Tăvală şi al doamnei deputate Iacob Elena, care au susţinut 
propunerea legislativă, iar, pe de altă parte, cel al domnilor deputaţi Wittstock 
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Eberhard-Wolfgang, Tokay György şi Marţian Dan, care s-au declarat 
împotriva avizării propunerii legislative.  
  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera, în cuvântul domniei 
sale, a susţinut propunerea legislativă, având în vedere fluctuaţiile unui număr 
din ce în ce mai mare de parlamentari de la un partid la altul, în timpul 
exercitării mandatului. Domnia sa este de acord nu numai să se dea un aviz 
favorabil acestei propuneri legislative, dar ca efectele sale să se extindă şi 
asupra alegerilor locale.  
  De aceeaşi părere au fost şi domnii deputaţi Tănase Tăvală şi 
Şerban Rădulescu-Zoner. Spre deosebire de antevorbitor, domnul deputat 
Şerban Rădulescu-Zoner a specificat că este de acord atât cu propunerea 
legislativă, cât şi asupra extinderii efectelor sale şi la alegerile locale, numai 
în condiţiile în care votul va fi uninominal. Personal, este unul dintre 
susţinătorii schimbării sistemului de vot, dar specificând că numai în aceste 
condiţii se pot pune în aplicare prevederile acestei propuneri legislative.  
  Doamna deputat Iacob Elena susţine propunerea făcută de toţi 
colegii domniei sale, de acordare a avizului favorabil, motivând că în timpul 
acestui mandat 100 de parlamentari au migrat de la un partid la altul, formând 
grupuleţe parlamentare şi creând, în acest fel, stări de debusolare în rândul 
electoratului.  
  Doamna deputat Mitzura Arghezi, în cuvântul domniei sale, s-a 
arătat contrariată de punctul de vedere susţinut de doamna deputat Iacob 
Elena, arătând că ar fi fost mai bine ca PNŢCD-ul să fi susţinut acest punct de 
vedere înainte ca ApR-ul să se fi constituit în forţă politică, care este acum 
invitată la discuţii la Cotroceni. 
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang consideră, având 
un punct de vedere diametral opus faţă de antevorbitori, că acestei propuneri 
legislative nu i se poate acorda un aviz favorabil înainte de modificarea 
prevederilor constituţionale care au în vedere acest aspect. 
  Aceeaşi opinie a avut-o şi domnul deputat Tokay György, care a 
subliniat că singura cale care ar trebui să fie urmată este votul uninominal. 
Însă, numai prin amendarea Constituţiei se poate rezolva acest lucru. 
  Domnul deputat Marţian Dan, recunoaşte că problema migrării 
de la un partid la altul este în egală măsură jenantă şi imorală, dar acest lucru 
nu trebuie să ducă la încălcarea Constituţiei. Domnia sa rememorează un fapt 
care a avut loc la începutul sesiunii de toamnă din 1992, când Preşedintele 
Partidului Naţional Liberal de atunci, domnul Amedeo Lăzărescu, a cerut 
suspendarea şi retragerea calităţii de deputat a acelora care au plecat din PNL 
şi au format aripa tânără a Partidului Naţional Liberal şi care, mai târziu, s-a 
constituit în PNL 1993. Atunci s-a studiat perioada interbelică şi cum s-au 
rezolvat atunci cazuri similare. Un exemplu l-a constituit George Brătianu, 
care a părăsit Partidul Liberal, formându-şi Partidul Georgist şi împotriva 
căruia nu s-au luat nici un fel de măsuri. În continuare, domnia sa a arătat că 
singura excepţie o constituie Constituţia portugheză, unde este stipulat că, 
plecarea unui parlamentar din partidul din care face parte, duce la pierderea 
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mandatului de deputat. În acest context, Portugalia rămâne un exemplu izolat, 
fiind singura ţară europeană care are o asemenea prevedere. În România, 
dispoziţiile Constituţiei elimină mandatul imperativ, valabil fiind numai cel 
reprezentativ. Domnia sa găseşte că la fel de imoral este şi faptul că 
parlamentari care sunt excluşi din partid rămân mai departe deputaţi. Domnia 
sa se întreabă de ce un partid ca ApR-ul a fost invitat la discuţii la Cotroceni 
numai pentru că acest partid s-a desprins din PDSR şi este considerat ca o 
forţă de opoziţie faţă de acesta? De asemenea, se întreabă de ce, la aceleaşi 
discuţii cu Preşedintele ţării, sunt invitaţi domnii Meleşcanu, Măgureanu, 
Ciorbea, deşi în mod normal ei trebuiau trataţi ca independenţi? Părerea 
domniei sale este că trebuie să existe o tratare obiectivă şi unitară a acestei 
probleme. 
  Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate 
de voturi. 
  S-a trecut la dezbaterea următorului punct de pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor acte normative 
care reglementează drepturile salariale şi alte drepturi ale personalului militar 
din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă 
naţională. 
  La acest punct, doamna deputat Mitzura Arghezi a atras atenţia  
că organisme internaţionale, cum ar fi Fondul Monetar Internaţional, s-au 
opus acordării unor sporuri salariale în acest sector. 
  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera a fost de părere că acestei 
propuneri legislative trebuie să i se acorde un aviz favorabil, neţinându-se 
cont de indicaţiile Fondului Monetar Internaţional, pentru că, oricum, acest 
organism va găsi alte motive cu care să ne strângă în menghină.  
  Şi domnul deputat Gheorghe Vâlceanu este de acord cu 
acordarea unui aviz favorabil acestei propuneri legislative, invocând faptul că 
aceste categorii lucrează în condiţii grele, expunându-se unei serii întregii de 
pericole.  
  Domnul deputat Tănase Tăvală, contrazicând antevorbitorii, a 
subliniat, în cuvântul său, că sporurile care urmează a fi acordate, sunt 
deosebit de mari în comparaţie cu ale altor categorii sociale, un exemplu fiind 
sporul de stabilitate, care ajunge până la 50%, şi declară că, personal, nu va fi 
de acord cu acordarea unui aviz favorabil. 
  Propunerea legislativă, supusă la vot, nu a întrunit aviz favorabil, 
fiind votată cu 4 voturi pentru, 3  împotrivă şi 3 abţineri. 
  La propunerea legislativă privind dreptul la informare, doamna 
deputat Mitzura Arghezi a propus un aviz negativ, pentru că nu vede ce se 
mai poate cere în materie de informare. Justiţia, a spus domnia sa, răspunde 
cererilor formulate, iar această lege nu ar putea face decât să încurce şi mai 
rău lucrurile. 
  De aceeaşi părere s-a declarat şi domnul deputat Tănase Tăvală, 
care consideră că dreptul la informare este stipulat în Constituţie şi nu mai 
este cazul să se creeze o lege paralelă, pentru aducerea unor precizări. 
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  Domnul Wittstock Eberhard-Wolfgang consideră că ne aflăm, 
din nou, în faţa unei propuneri legislative care are o intenţie bună, dar o formă 
lacunară; părerea domniei sale este că poate ar fi fost mai bine să se studieze 
şi modul în care se procedează în alte ţări europene în situaţii similare.  
  Domnul deputat Tokay György consideră că ar trebui, totuşi, să 
se dea un aviz favorabil acestei propuneri legislative, deşi forma ei este 
deplorabilă şi lacunară, dar crede că ar trebui ca asupra formei să se aplece 
comisia sesizată în fond, care este Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, 
pentru a-i da o formulare cât mai legislativă. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus, şi domnia sa, 
acordarea unui aviz favorabil, cu specificaţia ca avizul Consiliului Legislativ 
să fie examinat şi să se ia în seamă recomandările menţionate în el de către 
comisia însărcinată cu elaborarea raportului. 
  La punctul 4 de pe ordinea zi, domnii deputaţi Tokay György, 
Şerban Rădulescu-Zoner şi Wittstock Eberhard-Wolfgang au considerat 
inacceptabilă acordarea unui aviz favorabil, în condiţiile în care conferirea 
titlului de “cetăţean de onoare” atrage după sine crearea unor beneficii de 
ordin material. 
  Supusă votului, propunerea de respingere a întrunit unanimitate 
de voturi. 
  La punctul 5 de pe ordinea de zi, propunerea   legislativă   pentru 
modificarea şi completarea art. 14   din Legea nr. 216/1998 privind regimul 
paşapoartelor în România, domnul deputat Liviu Alexandru Mera a propus 
acordarea unui aviz favorabil, deoarece modificarea propusă este binevenită 
în condiţiile creşterii fără precedent a infracţionalităţii. 
  De aceeaşi părere a fost şi domnul deputat Tokay György, care a 
adăugat însă că ar trebui precizate nişte termene. 
  Doamna consilier Ecaterina Ivăncescu a adus la cunoştinţa 
domnului deputat Tokay György că precizarea dumnealui se regăseşte în 
avizul Consiliului Legislativ, unde se prevede ca limitarea dreptului la 
circulaţie, prevăzut la art. 49 (2) din Constituţie, să fie restrâns numai pentru 
perioade care nu pot depăşi 3 luni. 
  Supusă la vot, propunerea legislativă a întrunit majoritate de 
voturi – 9 voturi şi 1 vot împotrivă, cu specificaţia ca avizul Consiliului 
Legislativ să facă obiectul amendării proiectului de lege de către comisia 
sesizată în fond. 
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat Marţian Dan a 
declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 
SECRETAR,       ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu       Chisnăr Atena  


