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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele   minorităţilor naţionale, din data de 23 martie 2000 au participat 
10 deputaţi,  fiind absenţi următorii deputaţi: Viorel Hrebenciuc (PDSR), Ioan 
Pintea (independent, afiliat pe lângă Grupul parlamentar PD), Otto Weber 
(PNŢCD-Civic-Ecologist) - delegaţie, Marţian Dan (PDSR) – aflat în 
delegaţie parlamentară în străinătate, şi Valeriu Stoica (PNL) – membru al 
Guvernului. 
  Lucrările comisiei au fost conduse de domnul deputat Wittstock 
Eberhard-Wolfgang, vicepreşedinte al comisiei, care, în deschidere, a propus 
spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe care au fost înscrise următoarele 
puncte: 
  1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 16/2000 pentru completarea  art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului 
naţional de solidaritate  
  2. Propunerea legislativă privind declaraţiile de avere şi controlul 
veridicităţii acestora 
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de 
Informaţii. 
  Ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate. 
  La dezbaterea punctului 1 înscris pe ordinea de zi, proiectul de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2000 
pentru    completarea  art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, 
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domnii deputaţi Gheorghe Vâlceanu şi Tănase Tăvală au propus acordarea 
unui aviz favorabil, deoarece completările aduse articolului 5 alin. (1) din 
ordonanţa de urgenţă  au în vedere  situaţii deosebite, sumele colectate fiind 
prevăzute pentru cei aflaţi în dificultate, cum ar fi:  persoanele afectate de 
virusul HIV, cele care necesită tratamente în străinătate, precum şi pentru 
programe socio-medicale.  
  Propunerea de acordare a avizului favorabil a întrunit majoritate 
de voturi. 
  La punctul doi de pe ordinea de zi, domnul deputat Tănase 
Tăvală a găsit salutară ideea de verificare a averilor persoanelor publice, mai 
ales în această perioadă de tranziţie, dar consideră că aşa cum este întocmită 
propunerea legislativă, ea ar trebui să facă obiectul unor amendamente la 
Legea nr. 115/1996, care reglementează tocmai această problemă. Această 
sugestie se regăseşte, de altfel,  şi în avizul Consiliului Legislativ. Domnia sa 
propune un aviz negativ în care să se regăsească o recomandare adresată 
iniţiatorilor, în sensul că aceştia să o susţină sub formă de amendamente la 
Legea 115/1996. 
  Propunerea     legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi – 
6 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
  La următorul punct înscirs pe ordinea de zi, propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/1992 privind 
organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, doamna deputat 
Elena Iacob a considerat că problemele abordate de această propunere 
legislativă sunt de strictă specialitate şi, pentru a le înţelege mai bine, ar trebui 
invitaţi iniţiatorii, pentru acordarea unor precizări suplimentare, deoarece 
textul conţine o serie de neclarităţi. 
  În final, s-a considerat că neclarităţile  sunt rezolvate în punctul 
de vedere al Consiliului Legislativ şi că ar trebui să se acorde de către comisia 
noastră un aviz favorabil, atrăgând atenţia, comisiei sesizate în fond, să ţină 
seama de recomandările făcute în avizul Consiliului Legislativ. 
  Ideea unui aviz favorabil a fost îmbrăţişată de majoritatea 
membrilor comisiei – 6 voturi pentru şi 2 abţineri. 
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul vicepreşedinte Wittstock 
Eberhard-Wolfgang declară închise lucrările comisiei. 
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