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SINTEZA 
şedinţei din data de 10 decembrie 1997 

 
 
 

  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din ziua de 10 decembrie 1997 au fost 
prezenţi 12 membri, lipsind următorii deputaţi: Ioan Oltean, din Grupul 
parlamentar al USD-PD şi Tokay Gheorghe, din Grupul parlamentar al 
UDMR, care este membru al Guvernului. 
  În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Marţian Dan a 
informat membrii comisiei asupra cursului pe care l-a avut iniţiativa 
legislativă a domnului senator Matei Boilă privind utilizarea unor lăcaşuri de 
cult de către Biserica Română Unită cu Roma (greco-catolică), un proiect 
care a fost dezbătut şi aprobat, cu unele amendamente, de către Comisia 
pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din 
Camera Deputaţilor. În schimb, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 
din Camera Deputaţilor a respins textul Senatului, elaborând practic un nou 
proiect, mai complex, care urmează să fie pus în discuţie în şedinţa reunită a 
comisiei amintite mai sus şi a Comisiei pentru drepturile omului,   culte   şi   
problemele   minorităţilor   naţionale  ce va avea loc la orele 12,oo. 
  În consecinţă, activitatea comisiei din data de 10 decembrie 
1997 se va desfăşura în două secvenţe distincte:  
  a) şedinţa propriu-zisă a comisiei, în care urmează a fi 
examinate, în vederea avizării, o propunere legislativă şi un proiect de lege; 
  b) şedinţa comună a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 
şi a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale. 
  Pentru prima secvenţă, comisia a aprobat, cu unanimitatea 
voturilor celor prezenţi, următoarea ordine de zi: 
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  1. Discutarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ 
superior şi recunoaşterea diplomelor. 
  2. Proiectul  de  Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 76/1997 privind majorarea salariilor de bază pentru unele categorii de 
personal din învăţământ. 
  În ceea ce priveşte propunerea legislativă de la punctul 1, după 
expunerea unor puncte de vedere ale membrilor comisiei, inclusiv al 
domnului preşedinte, toţi vorbitorii exprimându-se în favoarea încurajării 
învăţământului superior particular dar cu respectarea exigenţelor prevăzute de 
legislaţia în vigoare referitoare la baza materială şi îndeosebi la calitatea 
procesului de învăţământ, comisia şi-a însuşit, cu unanimitate de voturi, 
punctele   de   vedere din avizul Consiliului Legislativ cu privire la art. 6 şi 
art. 24, alin. 6. Ca atare, membrii comisiei nu au fost de acord ca procedura 
de acreditare a instituţiilor de învăţământ superior particular  să se poată 
porni oricând. După ce propunerea legislativă măreşte, justificat, de la 2 la 5 
ani (de la data absolvirii primei promoţii pentru facultăţile, colegiile şi 
specializările care îndeplinesc standardele prevăzute de lege) termenul pentru 
declanşarea procedurii de acreditare, a aproba şi cealaltă soluţie din 
propunerea legislativă, care stipulează că declanşarea procedurii de acreditare 
se poate face oricând la cererea instituţiei de învăţământ interesate, ar 
echivala, în practică, cu a lăsa declanşarea acesteia la discreţia insituţiei de 
învăţământ superior în cauză care, ştiind că nu îndeplineşte condiţiile de 
acreditare, ar putea prelungi "sine die" starea de autorizare provizorie. Nu a 
fost, de asemenea, acceptată propunerea eliminării ultimelor două teze ale 
alin. 6 din articolul 24, pentru a nu se înlătura posibilităţile de control de 
către Comisia de acreditare a respectării standardelor care stau la baza 
acordării autorizaţiei de funcţionare. 
  Cu amendamentele menţionate mai sus, comisia a avizat 
favorabil, cu unanimitatea voturilor membrilor prezenţi, propunerea 
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993. 
  La punctul 2 al ordinii de zi, domnul deputat Liviu Mera a 
propus amendarea textului Ordonanţei de Urgenţă nr. 76/1997, în sensul 
majorării salariilor de bază ale personalului administrativ din sistemul 
naţional de învăţământ cu 30%, în loc de 25% cât se prevede în amintita 
Ordonanţă. Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a fost împotriva acestui 
amendament, susţinând avizarea proiectului de lege în forma propusă de 
Guvern. Amendamentul domnului deputat Liviu Mera a fost acceptat cu 
majoritate de voturi, iar proiectul de lege astfel amendat a primit un aviz 
favorabil cu unanimitatea voturilor membrilor comisiei. 
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* 
*    * 

 
  Cea de-a doua secvenţă a activităţii din ziua de 10 decembrie 
1997 a reprezentat-o şedinţa comună a Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale şi a Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi. 
  Pe ordinea de zi a şedinţei comune s-a aflat discutarea formei 
îmbunătăţite a propunerii legislative pentru reglementarea folosirii unor 
lăcaşuri de cult aparţinând Bisericii   Ortodoxe Române de către Biserica 
Română Unită cu Roma (greco-catolică). Aceasta este o alternativă la 
iniţiativa legislativă a domnului senator Matei Boilă, discutată şi aprobată de 
Senat în cursul lunii iunie 1997, dar respinsă în septembrie de Comisia 
juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor. 
  În deschidere, domnul Emil Popescu, preşedintele Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi, prezintă membrilor comisiilor reunite 
motivele care au stat la baza reformulării acestei propuneri legislative şi 
considerentele de principiu, constituţionale şi legale, care inspiră soluţiile 
propuse de rezolvare a contenciosului dintre cele două Biserici. 
  Au urmat dezbateri ample, la care au participat numeroşi membri 
ai celor două comisii şi unii deputaţi invitaţi la lucrări. 
  Cea mai mare parte a vorbitorilor s-a pronunţat pentru soluţia 
prezentată în textul propunerii legislative, formulând, însă, şi unele idei de 
amendare a acestuia. 
  Unii vorbitori, invocând autonomia cultelor religioase faţă de 
stat, s-au pronunţat împotriva propunerii legislative. 
  În urma dezbaterilor purtate şi ţinând seama de ideile şi 
sugestiile formulate în cursul lor, s-a apreciat oportun să se dea un vot de 
principiu favorabil asupra textului propunerii legislative. Acesta trebuie 
amendat în spiritul  unor propuneri judicioase formulate în timpul discutării 
lui în comisii, textul final şi raportul celor două comisii urmând a fi 
definitivate într-o şedinţă viitoare. 
  Supusă la vot, în sensul celor precizate mai sus, propunerea 
legislativă a întrunit majoritatea voturilor deputaţilor prezenţi la lucrări. 
 
 
 
PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
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Marţian Dan       Şerban Rădulescu-Zoner  


