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PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din data de 3 decembrie 1997 

 

În data de 3 decembrie 1997 a avut loc, la Senat, şedinţa comună a Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, de la Camera Deputaţilor şi a 
Comisiei pentru drepturile omului, de la Senat. Lucrările Comisiilor au fost conduse, 
alternativ, de dna senator RODICA STĂNOIU, preşedinta Comisiei pentru drepturile 
omului şi de dl deputat MARŢIAN DAN, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

Au fost prezenţi 12 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: ION OLTEAN, din Grupul 
parlamentar al USD-PD şi TOKAY GYÖRGY, din Grupul parlamentar UDMR, care sunt 
membri ai guvernului, precum Şi dl secretar ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER, din Grupul 
parlamentar al Partidului Naţional Liberal, aflat în concediu de boală. 

Dna senator RODICA STĂNOIU, care conduce prima parte a lucrărilor Comisiilor, 
propune conducerea alternativă şi aduce la cunoştinţa membrilor Comisiilor că cvorumul 
necesar a fost întrunit şi, de asemenea, supune spre aprobare ordinea de zi a şedinţei 
comune, care cuprinde următoarele puncte: 

• ℘ Proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea fenomenelor de discriminare etnică (P.l. 1185/19.11.1997); 

• ℘ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1997 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 1997 (P.l. 373/27.11.1997). 

Propunerea ca lucrările să fie conduse alternativ, ca şi ordinea de zi a şedinţei comune, au 
fost aprobate în unanimitate. 

La primul punct al ordinii de zi, Proiectul de hotărâre privind unele măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea fenomenelor de discriminare etnică, dl deputat PETRE 
ŢURLEA arată că nu înţelege de ce acest proiect de hotărâre se discută separat, în 
condiţiile în care şi PUNR a înaintat un proiect de hotărâre care se referă la aceeaşi 
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problematică. Dl deputat cere ca cele două Comisii să întocmească un raport comun pentru 
cele două propuneri de hotărâre. 

Dna senator RODICA STĂNOIU informează că Senatul nu a primit spre dezbatere 
propunerea de hotărâre a PUNR şi, prin urmare, ea nu pot fi discutată în şedinţa comună. 

Dl senator ION VASILE arată că regulamentele nu prevăd discutarea unor proiecte de 
hotărâre, ci numai a proiectelor de lege. Prin urmare, se poate adopta şi în acest caz 
procedura prevăzută pentru proiectele de lege. 

Dna senator RODICA STĂNOIU îi propune dlui deputat PETRE ŢURLEA ca articolele 
din proiectul de hotărâre al PD să fie îmbogăţite în conţinutul lor şi amendate cu punctele 
de vedere cuprinse în proiectul de hotărâre al PUNR. Dl deputat PETRE ŢURLEA este de 
acord cu această propunere şi precizează că iniţiativa PUNR nu urmăreşte scopuri 
politicianiste, ci urmăreşte rezolvarea situaţiei românilor din judeţele Harghita şi Covasna. 
De aceea, domnia sa este de acord cu orice propunere care serveşte acest scop.. 

Dl deputat KONYA HAMMAR ALEXANDRU informează că în cursul zilei de astăzi 
urmează să fie înaintat un proiect de hotărâre, cu conţinut similar, din partea UDMR. De 
aceea, domnia sa cere Comisiilor amânarea discuţiei pentru o dată ulterioară. 

Dna senator RODICA STĂNOIU, sintetizând poziţiile exprimate, arată că s-au conturat 
două puncte de vedere: fie să se discute proiectul de hotărâre, căruia să i se aducă 
amendamente din partea PUNR, fie să se amâne discuţia. 

Dl senator VASILE DOBRESCU cere ca proiectul de hotărâre să fie discutat, deoarece el a 
fost înscris pe ordinea de zi. 

Dl deputat MARŢIAN DAN arată că proiectul de hotărâre a fost depus de grupurile 
parlamentare ale PD simultan, la Camera Depzutaţilor şi la Senat şi, prin urmare, trebuie să 
fie discutat de ambele Comisii. Deoarece PUNR a depus propriul proiect numai la Camera 
Deputaţilor, ar rezulta că el trebuie discutat numai de Comisia de la această Cameră. Acum 
dl deputat KONYA HAMMAR ALEXANDRU a anunţat că şi UDMR va înainta celor 
două Camere un proiect de hotărâre propriu. 

În această situaţie, domnia sa sugerează să se poarte o dsicuţie generală pe marginea 
proiectului PD. Dacă el se poate concilia cu proiectul PUNR, atunci va putea fi completat. 
Dacă UDMR va veni cu proiectul său, Birourile Permanente îl va tirmite Comisiilor, care 
se vor întâlni din nou. 

Soluţia, pe care o propune este de a avea o discuţie generală despre proiectul de hotărâre şi 
bazele constituţionale ale propunerilor făcute, urmând ca o a doua parte a discuţiei, 
concretă, să fie făcută într-o şedinţă viitoare, pentru ca să nu fim obligaţi să facem mai 
multe rapoarte. 

Dl senator MATEI BOILĂ arată că, urmare a iniţiativei UDMR, Birourile Permanente ar 
solicita noi rapoarte şi, pentru a nu lucra inutil şi pentru că nu este o chestiune presantă, 
cere să se amâne discuţia pentru a vedea hotărârea Birourilor Permanente. 

Dl deputat PETRE ŢURLEA arată că situaţia din cele două judeţe este explozivă şi 
oamenii de acolo aşteaptă o decizie cât mai urgentă a parlamentului. Dacă se va amâna 
acum discuţia, în curând va veni vacanţa parlamentară şi problema va mai fi discutată 
numai în iunie. Domnia sa consideră că dacă UDMR are propuneri, le va putea face în 
cursul discuţiei din plenul celor două camere. 
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Dna deputat MITZURA ARGHEZI consideră că UDMR, prin iniţiativa sa, a urmărit să 
blocheze discutarea proiectului de hotărâre. Nu vede de ce discutarea celor două proiecte 
existente ar trebui amânată. 

Dl deputat MARŢIAN DAN arată că proiectul are o serie de prevederi neconsittuţionale, 
care ar trebui revăzute. Ar fi bine ca iniţiatorii să intervină cu un punct de vedere mai 
motivat. 

Dl senator ION VASILE arată că, dacă discutăm acest proiect ca pe un proiect de lege, 
trebuie să urmăm procedurile regulamentare şi să punem în discuţie primul proiect depus, 
care este cel al PD. Ceilalţi pot interveni cu amendamente fie în Comisie, fie în cursul 
dezbaterilor din Cameră. Propune să se intre în discuţia generală pe marginea proiectului 
PD. 

Ideea este susţinută şi de dl senator VASILE DOBRESCU. Dl senator MATEI BOILĂ 
consideră că nu este bine să se amâne rezolvarea problemelor din cele două judeţe, dar, în 
condiţiile prezente, a discuta acum şi a face un raport înseamnă o amânare mai mare decât 
dacă am aştepta. 

Dna senator RODICA STĂNOIU  supune la vot propunerea de a se trece la dezbaterea 
generală. Cu 9 voturi pentru, 4 contra şi 2 abţineri, propunerea este acceptată şi se intră în 
dezbaterea generală. 

Dl deputat PETRE ŢURLEA arată că este de acord să facă amendamente la proiectul PD, 
fără a-şi pune semnătura pe hotărârea care va rezulta. În continuare, propune îmbunătăţirea 
proiectului, care în loc de 5 articole să aibă 19. Domnia sa începe să dea citire primelor 14 
articole care vor fi adăugate. 

Dna senator RODICA STĂNOIU îi cere să rămână în aria dezbaterilor generale, mai ales 
că s-a hotărât să se facă propuneri de îmbunătăţire a textului, nu de adăugare. 

Dl PETRE ŢURLEA arată că, în cadrul dezbaterilor generale, vine şi depune texte noi. În 
continuare dă citire celor 14 articole ale proiectului de hotărâre al PUNR, arătând că în 
continuare pot veni cele 5 articole ale proiectului PD, corelate pentru a nu intra în 
contradicţie cu celelalte 14. 

Dl deputat KONYA HAMMAR ALEXANDRU arată că dezbaterea generală este o 
dezbatere politică şi nu ar fi trebuit să ajungem la propuneri concrete. 

Dl deputat ALEXANDRU MERA cere să fie aprobat proiectul de hotărâre înaintat de PD, 
care este complet. Din propunerile dlui deputat PETRE ŢURLEA unele pot fi acceptate, 
dar nu toate, ele având un conţinut prea încărcat. 

Dl deputat VOREL HREBENCIUC arată că maniera în care este construit proiectul de 
hotărâre al PUNR este dezastruoasă. Acest proiect depăşeşte cadrul constituţional. El ar 
trebui să facă recomandări dar, în realitate, el impune guvernului o serie de lucruri.  

Formula concretă pe care ar trebui să o adoptăm ar fi aceea de a cere guvernului să facă să 
fie respectată legea. Mai trebuie, de asemenea, să fie făcute o serie de precizări, pentru că 
protejarea capitalului românesc în raport cu capitalul străin nu trebuie făcută numai în 
judeţele Covasna şi Harghita, aşa cum spune proiectul PUNR, ci în toată ţara. Articolele 10 
şi 12, privind salarizarea personalului ortodox, sunt identice şi acest aspect este deja 
realizat. În acelaşi timp, proiectul trebuie refăcut şi pentru că se încalcă legislaţia existentă. 
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Ajutorul pentru asociaţiile culturale ale românilor din Covasna şi Harghita poate fi făcut de 
Ministerul Culturii. 

Dna senator RODICA STĂNOIU subliniază că ceea ce avem de făcut este să propunem, 
eventual, amendamente la proiectul PD, nu să se adauge un proiect la altul. Cele două 
proiecte nu merg împreună şi dacă adăugăm alte 14 articole la proiectul iniţial se creează 
un dezechilibru în structura textului. Aceasta ar fi o formă ocolită de a discuta un subiect 
cu care Comisia de la Senat nu a fost sesizată. 

Dl senator VASILE DOBRESCU arată că cele două proiecte sunt similare. Faptul că 
problematica de care se ocupă apare şi în alte legi arată că acestea nu sunt respectate. 
Exemplul consilierului Mastan arată acest lucru.  

Hotărârile guvernelor anterioare nu au fost respectate şi este regretabil, pentru că nu trebuie 
să dăm legi speciale pentru cele două judeţe, pentru că astfel am încuraja regionializarea. 
Totul este o problemă de aplicare a legii. 

În ceea ce priveşte salarizarea personalului ortodox, proiectul PUNR s-a oprit la cultul 
ortodox deoarece acesta are mai puţini enoriaşi şi din cauza aceasta statul ar trebui să le 
dea preoţilor un salariu întreg. Şi pentru greco-catolicii din această zonă ar fi bună măsura. 

Finanţarea instituţiilor de cultură nu trebuie lăsată la o parte, pentru că muzeele din 
Covasna şi Harghita au fost transformate în muzee secuieşti, cu eliminarea aproape totală a 
prezenţei româneşti. Un  muzeu românesc încă nu s-a înfiinţat. Trebuie să asigurăm un 
tratament egal pentru minorităţi, pentru că societatea EMKE, care este în majoritate în 
Harghita şi Covasna, primeşte subvenţii bugetare în calitate de organizaţie a unei 
minorităţi. De asemeena trebuie făcută finanţarea asociaţiilor româneşti şi a ziarelor la care 
se referă proiectul. 

Dl senator ION VASILE arată că chiar din titlu şi din expunerea de motive se discută 
despre "discrimarea etnică" şi este cazul să invităm cetăţenii ţării să respecte Constituţia, 
pentru că în acest fel nu s-ar mai aduce în discuţie discriminarea etnică. 

La aliniatul 2 din introducerea la proiectul de hotărâre se vorbeşte despre folosirea 
sensibilităţii şi sentimentelor naţionale ca arme de luptă politică, ceea ce afectează climatul 
de convieţuire paşnică a diverselor etnii. Textul, în această formă, sugerează culpabilizarea 
majorităţii. 

Problema este că trebuie respectată Constituţia; în acest caz, multe dintre aspectele 
invocate ar fi rezolvate, ele având o rezolvare oferită de Constituţie. 

Multe dintre propunerile dlui deputat PETRE ŢURLEA se regăsesc şi în propunerea PD şi 
noi putem interveni. Atunci, însă, când se discută despre buget, este nevoie să fie consultat 
guvernul şi Ministerul de Finanţe. 

Este important ca din proiectul de hotărâre să nu rezulte că avem o problemă etnică şi că 
majoritatea are o atitudine nepotrivită faţă de minorităţi. Ar fi bine chiar să definim 
termenii, ce înseamnă etnie sau minoritate. 

Dl deputat TĂNASE TĂVALĂ arată că proiectul PUNR nu poate fi discutat, deoarece nu 
a fost depus şi la Senat şi, prin urmare, PUNR ar trebui  să îl retragă. 

Dl deputat KONYA HAMMAR ALEXANDRU arată că proiectul PD se rezumă numai la 
populaţia majoritară din cele două judeţe, pe care o incriminează. Proiectul nu duce la o 
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rezolvare autentică a problemelor sociale, ci are un pronunţat carcater politic. Titlul arată 
că există discriminare etnică în România. Noi trebuie să lămurim conceptele atunci când 
redactăm astfel de texte, pentru că ajungem să justificăm discriminarea pozitivă şi 
drepturile colective, dar atunci aceste lucruri ar trebui să fie valabile pentru toată ţara. 

În al doilea rând, a consultat cineva opinia publică din cele două judeţe? - pentru că efectul 
politic va fi necontrolat. Nu este bine să luăm decizii  în grabă, pe baza unor situaţii 
povestite, nu reale. 

În concluzie, discuţia nu este binevenită şi nici momentul nu este oportun. 

Dna deputat MITZURA ARGHEZI consideră că dl KONYA HAMMAR ALEXANDRU 
refuză orice dovezi, pe care le-a adus presa obiectivă, a ceea ce se întâmplă în Covasna şi 
Harghita. Au existat cazuri de forţare a intelectualilor să plece, ca şi cazuri de angajări pe 
criterii etnice. Consideră că este necesar ca cetăţnii întregii ţări, indiferent de etnie, să ştie 
limba română şi să vorbească româneşte, mai ales că în Constituţie se specifică faptul că 
limba oficială a statului este limba română. 

Dl senator MATEI BOILĂ arată că primele două articole sunt simple afirmaţii retorice. Nu 
este nevoie de o hotărâre, ci de o declaraţie care să arate că guvernul nu s-a preocupat 
îndeajuns de rezolvarea problemelor. Dar dacă guvernul nu face ceva, parlamentariii au la 
dispoziţie calea iniţiativei legislative. De asemenea, Parchetul General nu trebuie tras de 
mână, ci se poate sesiza din oficiu. 

Dl deputat MARŢIAN DAN spune că sunt două planuri ale discuţiei. Unul dintre ele este 
că o serie de drepturi ale populaţiei româneşti din cele două judeţe nu sunt respectate, ceea 
ce tulbură coabitarea normală a celor două etnii, context în care trebuie luate anumite 
măsuri. 

Al doilea plan este al proiectului de hotărâre, care este întocmit în grabă, este o încropire, 
pentru că el ar fi trebuit să fie în acord cu Constituţia şi să vadă mai bine raporturile dintre 
guvern şi parlament. 

La art. 3, în chestiunea recrutării funcţionarilor publici, este o chestiune pozitivă, aceştia 
trebuie să cunoască limba română, limba oficială, pentru a putea comunica cu românii. Dar 
forma în care se face propunerea este inacceptabilă, pentru că proiectul intervine şi spune 
ce trebuie să fie obiect de iniţiativă legislativă a guvernului. PD este membru al coaliţiei 
majoritare şi poate face o iniţiativă aşa cum vede el lucrurile. A impune, însă, printr-o 
hotărâre a Parlamentului o iniţitivă legislativă Guvernului şi a-i indica ce rezolvare 
concretă să dea unei anumite probleme reprezintă o încălcare a raporturilor dintre Guvern 
şi Parlament. Guvernul are dreptul să decidă ce anume rezolvă printr-o iniţiativă 
legislativă; este dreptul lui constituţional pe care nu-l poate uzurpa nimeni. 

În ceea ce priveşte articolul 5, a existat, în legislatura trecută, o iniţiativă legislativă a dlui 
ADRIAN SEVERIN de reprezentare parlamentară a populaţiei române din cele două 
judeţe. Ea a fost respinsă atunci de comisia juridică. Problema care se pune este a bazei 
constituţionale a acestei propuneri din proiectul de hotărâre. 

Aliniatul 2 din art. 59 al Constituţiei arată că organizaţiile cetăţenilor aparţinând 
minorităţilor naţionale, care nu întrunesc în alegeri numărul de voturi necesar pentru a fi 
reprezentate în parlament, au dreptul la un loc de deputat. Ei pot fi reprezentaţi de o 
singură organizaţie. 
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Care este temeiul ca o dispoziţie expresă a Constituţiei, referitoare la cetăţenii români 
aparţinând minorităţilor, să fie extinsă la etnicii români din cele două judeţe? Se pun aici o 
serie de probleme pe care trebuie să le analizăm în toate implicaţiile lor. Acest lucru este 
cu atât mai necesar cu cât o hotărâre a Parlamentului nu este supusă controlului 
constituţionalităţii ei din partea Curţii Constituţionale, fapt ce sporeşte responsabilitatea 
noastră. 

Se pune apoi întrebarea dacă art. 1 din proiectul de hotărâre este consonant cu art. 110 din 
Constituţie. Acesta  arată că Guvernul, în cadrul controlului parlamentar, este obligat să 
prezinte informaţiile şi documentele cerute de Camera Deputaţilor şi de Senat sau de 
comisiile parlamentare, prin intermediul preşedinţilor acestora. Ceea ce se vizează să se 
rezolve prin prevederile art. 1 ţine mai curând de domeniul interpelării Guvernului decât de 
resortul unei hotărâri parlamentare. 

La articolul 4 este nevoie de o altă redactare, care să implice Ministerul Culturii. A aloca o 
subvenţie bugetară implică problema raporturilor Parlament - Guvern, pentru că întocmirea 
bugetului este atributul constituţional al Guvernului şi Parlamentul poate spune, atunci 
când îl dezbate,  dacă bugetul corespunde programului guvernamental şi unor necesităţi 
reale din diferite sectoare şi domenii ale vieţii economico-sociale. El poate, de asemenea, 
să modifice proiectul de buget. Dar el nu poate da directive cum să fie alcătuit bugetul, 
cum să fie alocate resursele etc. Noi nu putem trata lucrurile voluntarist deposedând 
Guvernul de prerogativele ce îi sunt acordate de Constituţie şi de legile ţării. A fost o 
discuţie în legătură cu înclinaţia unor parlamentari de a fixa prin lege cât din PIB să se 
aloce unui domeniu, cât altuia etc. Problema a ajuns, în legătură cu discutarea unei 
Ordonanţe privind cercetarea ştiinţifică, la Curtea Constituţională care s-a pronunţat în 
legătură cu această înclinaţie. Mi se pare mai firesc ca proiectul de hotărâre să ceară 
Ministerului Culturii să aloce fonduri pentru sprijinirea activităţii asociaţiilor culturale ale 
românilor din cele două judeţe. 

Dl senator ECKSTEIN PETER salută propunerea, care are un titlu bun, care trebuie 
păstrat. El vorbeşte despre combaterea şi prevenirea discriminării etnice, ceea ce înseamnă 
că acest fenomen există şi trebuie prevenit. El există, de asemenea, şi în alte judeţe. În felul 
acesta se dă un bun mesaj intern, că Parlamentul are grijă de minorităţi şi de românii care 
sunt minoritate locală sau regională. 

La fel de bun este şi art. 1; noi trebuie să facem o evaluare a felului în care se aplică aceste 
acorduri şi tratate internaţionale de către România. 

Prin sintagma finală, care se referă la populaţia majoritară, minoritară în unele zone ale 
ţării, se introduc drepturile colective şi noţiunea de minoritate regională şi discriminarea 
pozitivă. În baza egalităţii cetăţenilor, aceste măsuri ar trebui aplicate tuturor minorităţilor 
locale.   

Acesta ar fi mesajul extern pe care îl dăm. 

Dl senator VASILE DOBRESCU spune că nu s-a pus problema drepturilor colective. 
Fiecare cetăţean trebuie să aibă garantate drepturile. Noi discutăm despre o zonă specială, 
unde legile statului nu sunt respectate. Aceasta este problema centrală în proiectul PUNR. 
Este de acord că art. 5 din proiectul PD trebuie eliminat. 

Dl deputat OVIDIU ŞINCAI propune să aşteptăm şi propunerea UDMR, pentru ca să 
vedem ce conţine ea. Constată că în discuţiile care au loc se pune semnul egalităţii între 
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majoritate şi minoritate, înţelese în sens etnic, şi se creează confuzii prin folosirea unor 
concepte. Când populaţia majoritară este socotită minoritate pe un anumit teritoriu, 
implicit se creează o anumită viziune despre majoritatea de pe acel teritoriu care, conform 
art. 5 al proiectului, pare a avea anumite competenţe politice, controlând un teritoriu locuit 
de "minorităţi". Crede că cele două comisii nu sunt abilitate să discute probleme care ţin de 
organizarea politică, juridică şi teritorială a statului, în loc să discute chestiuni de 
nerespectare a legii. 

Dl deputat PETRE ŢURLEA propune să retragă 5 articole din cele 14, dar consideră că 
trebuie luată o decizie de apărare a naţiunii romîne, acolo unde există ea. Aceasta este 
obligaţia statului român. 

Dl senator MATEI BOILĂ spune că nici unul din cele 5 articole ale proiectului PD nu 
poate fi acceptat ca hotărâre. 

La lucrările Comisiilor a participat, din acest moment, dl senator CRISTIAN 
DUMITRESCU, din partea iniţiatorilor. Domnia sa consideră că o hotărâre este o formulă 
politică de exprimare a unei opinii a parlamentului şi nu este un act legislativ. Procedural 
avem mijloacele de acţiune. Chestiunea care se pune este dacă avem o problemă; PD 
consideră că ea există şi deci hotărârea este îndreptăţită; ea se poate adopta. Le cere 
membrilor Comisiilor să transmită iniţiatorilor opiniile lor; PD îşi menţine iniţiativa şi 
acceptă îmbunătăţirile care eventual se vor face. 

Dl deputat MARŢIAN DAN arată că nu putem accepta ideea că hotărârile sunt numai 
expresia unei opinii politice, deoarece hotărârile Parlamentului au şi consecinţe juridice 
importante, ca, de exemplu, în cazul investirii Guvernului şi al aprobării programului său 
sau în alte cazuri, în care hotărârea adoptată are o forţă juridică ce nu poate fi contestată 
(de exemplu, numirea Consiliului de administraţie al Societăţii Române de 
Radiodifuziune) etc.  De aceea, hotărârile Parlamentului trebuie redactate în spiritul 
normelor constituţionale. 

Propune ca dezbaterile să fie continuate în şedinţa imediat următoare. 

Dl senator CRISTIAN DUMITRESCU propune ca cele două Comisii să prezinte PD 
propunerile lor; ele vor fi analizate şi se va face un proiect care va fi supus ulterior 
Comisiilor. 

Dl senator ION VASILE arată că aceasta înseamnă o retragere temporară a actualului 
proiect. Dl senator CRISTIAN DUMITRESCU nu este de acord cu această interpretare. 

Dna senator RODICA STĂNOIU arată că iniţiatorul va primi observaţiile formulate şi 
sugestiile de modificare şi amendare, motiv pentru care propune ca procesele verbale să fie 
trimise cât mai repede iniţiatorului, care le va analiza şi va propune data la care va reveni 
cu poziţia sa. 

Dl deputat MARŢIAN DAN a arătat că există o problemă reală în judeţele Covasna şi 
Harghita, populaţia română de acolo aşteaptă adoptarea unor măsuri. Cum în cadrul 
discuţiilor generale nu s-a propus respingerea proiectului de hotărâre, este normal ca cele 
două comisii să continue discuţia asupra lui spre a nu se ajunge la tărăgănarea lucrurilor. 
Nu mi se pare firesc să întrerupem această discuţie aşteptând noi propuneri din partea 
iniţiatorului. Din moment ce nu e retras, proiectul trebuie  să fie discutat. 
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Dl senator CRISTIAN DUMITRESCU arată că Comisia studiază o chestiune pucntuală. 
Dacă se doreşte o discuţie despre problemele din Covasna şi Harghita, trebuie creată o 
comisie specială, o comisie de anchetă. 

Dl deputat KONYA HAMMAR ALEXANDRU arată că niciodată o hotărâre a 
Parlamentului nu a fost elaborată în comisii permanente, ci la nivelul liderilor grupurilor 
parlamentare; nu înţelege de ce acum   s-a procedat altfel. 

Dl senator CRISTIAN DUMITRESCU propune să se reia discuţia peste două săptămâni, în 
17.12.1997. 

Sunt supuse la vot propunerile dlui deputat MARŢIAN DAN (continuarea discutării la 
proxima şedinţă a Comisiei) şi a dlui senator CRISTIAN DUMITRESCU (discutarea la 
şedinţa din 17.12.1997). Propunerea dlui deputat MARŢIAN DAN are 8 voturi, faţă de 
numai 5 voturi pentru şi 2 abţineri la propunerea dlui senator CRISTIAN DUMITRESCU. 

Se trece la punctul doi al ordinii de zi, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1997 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 (P.l. 373/27.11.1997). Lucrările 
Comisiilor sunt conduse de dl deputat MARŢIAN DAN. 

Dl deputat MARŢIAN DAN arată că textul Ordonanţei de urgenţă revine, în ceea ce 
priveşte alocările de resurse pentru domeniile de activitate ce intră în competenţele celor 
două comisii, la prevederile iniţiale din Legea bugetului pe 1997. Prin această lege, 
conform prevederilor art. 18, alin. 13, litera a) din transferurile de la bugetul de stat 
prevăzute în bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul "Cultură, religie şi 
acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret" se aloca suma de 6240,0 milioane lei, pusă 
la dispoziţia Departamentului pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale, pentru sprijinirea 
activităţilor desfăşurate de organizaţiile nepolitice ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor 
naţionale, prin acoperirea parţială a cheltuielilor ocazionate de funcţionarea şi dotarea 
minimă a sediilor, activitatea de presă, carte, publicaţii proprii etc. Prin Ordonanţa 
Guvernului României nr. 14 din 8 august 1997 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe 
anul 1997, suma indicată mai sus a fost redusă la 5076,0 milioane lei. Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 77/1997 revine la suma iniţială alocată prin Legea 72/1997 a 
bugetului de stat. Propune să se dea aviz favorabil Ordonanţei de urgenţă nr. 77/1997. 

Supusă la vot, cu unanimitate de voturi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/1997 
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1997 a primit aviz favorabil, în forma 
înaintată de iniţiator. 

Cu aceasta, şedinţa comună a celor două comisii a luat sfârşit. 

 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 
Deputaţilor continuă şedinţa, dezbătând Propunerea legislativă pentru organizarea şi 
exercitarea profesiei de consilier juridic (P.l. 184/23.10.1997). 
Dl deputat PETRE ŢURLEA consideră că aşa cum există acte normative care 
reglementează activitatea altor categorii profesionale - de pildă avocaţii - şi consilierii 
juridici trebuie să aibă propriul lor act normativ, care să le permită să-şi reprezinte în 
instanţă firmele sau instituţiile la care lucrează. 
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Aceeaşi opinie o are şi dna deputat MITZURA ARGHEZI. 

Dl preşedinte al Comisiei, dl MARŢIAN DAN este de părere că trebuie să dăm un aviz 
favorabil, dar să facem o observaţie în legătură cu alin. 2 al art. 1. Deciziile Curţii 
Europene a Drepturilor Omului interzic condiţionarea accesului la exercitarea unei 
profesii, aşa cum apare în propunerea legislativă la art. 1 al. 2. De aceea, aliniatul 2 trebuie 
reformulat, mai ales că vine în contradicţie cu primul alineat, care statuează că profesia de 
consilier juridic este liberă şi independentă. 

Acest lucru trebuie să fie menţionat în avizul Comisiei. 

Se supune la vot propunerea dlui preşedinte MARŢIAN DAN, ca avizul să conţină 
observaţia menţionată mai sus. În unanimitate, Comisia  acceptă să se dea un aviz 
favorabil, cu menţionarea observaţiei de mai sus. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte MARŢIAN DAN declară închise lucrările 
şedinţei din data de 3 decembrie 1997.  
 
 
PREŞEDINTE,                                                                         SECRETAR, 

 

 

Marţian Dan                                                                              Ovidiu Şincai 

 

 

 


