
 
 
 
 
 
 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 
 
 
 

PROCES  VERBAL 
al şedinţei din data de 24 septembrie 1997 

 
 
 

  La şedinţă au participat un număr de 9 deputaţi, lipsind domnii 
deputaţi: Tokay Gheorghe, din Grupul parlamentar al UDMR şi Oltean Ioan, 
din Grupul parlamentar al USD-PD - care sunt membri ai Guvernului, Ovidiu 
Şincai, din Grupul parlamentar al PDSR, Şerban Rădulescu-Zoner, din 
Grupul parlamentar al PNL, plecaţi în străinătate, precum şi doamnele 
deputat Lia Andreia Galic şi Elena Iacob, din Grupul parlamentar al PNŢCD-
Civic-Ecologist şi domnul deputat Ioan Pintea, independent. 
  Şedinţa a fost condusă de dl. Marţian Dan, preşedintele comisiei. 
  În deschidere, domnul preşedinte propune spre aprobare ordinea 
de zi, pe care sunt înscrise următoarele puncte: 
  1. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/1997 cu privire la 
îmbunătăţirea protecţiei sociale pentru persoanele care şi-au pierdut total sau 
parţial capacitatea de muncă şi pentru urmaşii celor care au decedat, ca 
urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomuniste din 
decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 
1989. 
  2. Proiectul  de  Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative în 
vederea eliminării legăturilor între nivelul unor drepturi salariale, de asigurări 
sau de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară. 
  3. Proiectul de Lege privind integrarea sistemului asigurărilor 
sociale al Cultului Mozaic din România în sistemul asigurărilor sociale de 
stat. 
  4. Proiectul de Lege privind cantinele de ajutor social. 
  În numele biroului comisiei domnul preşedinte a propus, ca un 
punct divers, discutarea scrisorii înaintate de Asociaţia pentru Apărarea 
Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki privind organizarea, în 
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comun, a celei de-a 21-a reuniuni a Comitetului de Coordonare European 
privind Documentarea în Domeniul Drepturilor Omului în luna octombrie sau 
noiembrie 1997. 
  Ordinea de zi  propusă a fost adoptată în unanimitate. 
  Se trece la dezbaterea primului punct înscris pe ordinea de zi - 
ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/1997 cu privire la îmbunătăţirea 
protecţiei sociale pentru persoanele care şi-au pierdut total sau parţial 
capacitatea de muncă şi pentru urmaşii celor care au decedat ca urmare a 
participării la lupta pentru victoria Revoluţiei anticomuniste din decembrie 
1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989. 
  Neexistând observaţii sau  propuneri de amendare a textului 
ordonanţei de urgenţă, comisia a decis s-o avizeze în forma înaintată de 
iniţiator. 
  Tot în unanimitate au fost acceptate şi următoarele două puncte 
înscrise pe ordinea de zi - proiectul  de  Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 47/1997 privind modificarea şi completarea unor acte normative 
în vederea eliminării legăturilor între nivelul unor drepturi salariale, de 
asigurări sau de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe 
ţară şi proiectul de Lege privind integrarea sistemului asigurărilor sociale al 
Cultului Mozaic din România în sistemul asigurărilor sociale de stat.  
  Următorul punct înscris pe ordinea de zi - proiectul de Lege 
privind cantinele de ajutor social - a primit, de asemenea, un aviz favorabil. 
  Dl. Marţian Dan atrage atenţia că la art. 4, alin. 3  trebuie ca 
expresia "alin. 1" să fie înlocuită cu "alin. 2", deoarece textul alin. 3 se referă 
la plata contribuţiei parţiale sau integrale a costului mesei zilnice de persoană 
prevăzută la alin. 2 şi nu la alin. 1 şi propune ca această observaţie să fie 
menţionată în avizul înaintat comisiei sesizate în fond. 
  În continuare, dl. preşedinte a prezentat opinia biroului comisiei 
în legătură cu scrisoarea adresată Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale de către Asociaţia pentru Apărarea 
Drepturilor Omului în România - Comitetul Helsinki, prin care se propune 
organizarea, în comun, a celei de-a 21-a reuniuni a Comitetului de 
Coordonare European privind Documentarea în Domeniul Drepturilor 
Omului.  
  Membrii comisiei au relevat semnificaţia pozitivă a iniţiativei de 
organizare a reuniunii, s-au pronunţat pentru sprijinirea  ei logistică de către 
Camera Deputaţilor prin intermediul Comisiei pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale. S-a insistat, în acelaşi timp, asupra 
necesităţii participării la organizarea reuniunii menţionate şi a Institutului 
Român pentru Drepturile Omului, instituţie specializată în domeniu a 
Parlamentului României, care întreţine chiar de la înfiinţarea sa relaţii de 
colaborare fructuoasă cu HURIDOCS (Human Rights Information and 
Documentation Systems). 
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  Ţinând seamă de cele expuse mai sus, comisia a hotărât să 
sprijine iniţiativa de organizare a reuniunii într-o formulă tripartită: Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor, Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în 
România - Comitetul Helsinki, Institutul Român pentru Drepturile Omului. În 
favoarea acestei soluţii s-au pronunţat 8 membri ai comisiei, un deputat a 
votat contra. 
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul Marţian Dan declară 
închise lucrările şedinţei. 

 
 
 

PREŞEDINTE,   
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Chisnăr Atena 


