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şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 9 octombrie 2001

La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, absentând dl deputat
Tokay   György   (Grupul   parlamentar  al UDMR), dl deputat Filip Georgescu şi
dl deputat Tiberiu Ovidiu Muşetescu (din Grupul parlamentar al PSD), ultimul
fiind membru al Guvernului.

Lucrările şedinţei au fost conduse de dl deputat Nicolae Păun,
preşedintele comisiei, care în deschidere a supus spre aprobare ordinea de zi, care a
avut înscrisă următoarea propunere legislativă:

Propunerea legislativă privind Amendament la Legea 70/1991 cu
privire la alegerile locale, modificată şi completată prin OUG nr. 28/12.04.2000.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de  voturi.
Primul înscris la cuvânt, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, a

anunţat că va face o serie de amendamente, care vizează îmbunătăţirea reprezentării
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în consiliile locale şi
judeţene, prin repartizarea unui mandat de consilier la redistribuirea mandatelor
rămase acelei organizaţii făcând parte din cele amintite care obţine cele mai multe
voturi, candidaţii din partea acesteia fiind scutiţi de atingerea pragului electoral
prevăzut în Legea nr. 70/1991.

Dl deputat Mircea Costache, în cuvântul său, şi-a arătat nemulţumirea
asupra acestui punct de vedere, precum şi asupra faptului că se încearcă proliferarea
partidelor pe criterii etnice.

Dl deputat Varga Attila, răspunzându-i dlui deputat Mircea Costache,
a spus că asupra utilităţii partidelor pe criterii etnice se poate face o dezbatere dar
ea nu face obiectul discuţiilor de astăzi, părerea domniei sale fiind că în situaţia
alegerilor locale, unde deciziile sunt luate la nivel local, cu atât mai mult
minorităţile trebuie să aibă reprezentativitate în consiliile locale, pentru a putea
dezvolta politica minorităţilor.
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Dl deputat   Bereczki Endre, făcând referire la punctul de vedere al
dlui deputat Varga Attila, a spus că nu poate înţelege care este politica minorităţilor
şi de ce ea ar fi alta decât cea a celorlalţi cetăţeni din comunitatea respectivă.

Dl deputat Nicolae Păun, susţinând punctul de vedere al dlui deputat
Wittstock Eberhard-Wolfgang, a menţionat că i se pare incorect ca la distribuire
voturile minorităţilor să fie repartizate altor partide, ajungându-se ca munca depusă
în campania electorală de aceste minorităţi să fie profitabilă pentru altcineva.

Dl deputat Victor Babiuc, la rândul său, a menţionat că propunerea
dlui deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang poate fi benefică pentru a şti ce
probleme îi frământă pe minoritari.

După dezbaterile de ordin general, dl deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang şi-a prezentat amendamentele.

Primul amendament introdus a constat din reformularea punctului 1 al
propunerii legislative în discuţie, astfel: la articolul 77, după alin.(3), se introduce
alin.(31) cu următorul cuprins - "Pragul electoral nu se aplică listelor de candidaţi
prezentate de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale". Al doilea
amendament a constat din reformularea punctului 2 al propunerii legislative în
discuţie, prin introducerea alineatelor (51) şi (52) după alin.(5) al articolului 77 din
lege, după cum urmează:

"(51) - Listele de candidaţi prezentate de organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale care n-au obţinut cel puţin un mandat de consilier
la repartizarea mandatelor prevăzută la alin. (4), participă la repartizarea
mandatelor rămase, conform dispoziţiilor alin.(5), numai o singură dată, acordându-
se acestora câte un mandat. La o eventuală repetare a operaţiunii aceste liste nu mai
sunt luate în considerare."

"(52) - În cazul în care mai multe organizaţii ale cetăţenilor aparţinând
unei minorităţi naţionale au prezentat liste de candidaţi în aceeaşi circumscripţie
electorală, mandatul atribuit conform alin. (51), se acordă organizaţiei care a obţinut
cele mai multe voturi. În cazul în care două sau mai multe organizaţii au obţinut
acelaşi număr de voturi, desemnarea se face prin tragere la sorţi."

 Supusă la vot, iniţiativa legislativă a primit aviz favorabil în forma
amendată, cu majoritate de voturi.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.
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