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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, din ziua de 17 decembrie 1997, au fost 
prezenţi 12 deputaţi, lipsind domnul deputat Tokay Gheorghe, din Grupul 
parlamentar al UDMR - care este membru al Guvernului. 
  La propunerea domnului preşedinte Marţian Dan a fost aprobată, 
cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
  1. Hotărârea Biroului permanent al Camerei Deputaţilor nr. 23 
din 2 decembrie 1997 privind activitatea comisiilor în perioada vacanţei 
parlamentare (1-31 ianuarie 1998). 
  2. Propunerea legislativă privind organizarea şi desfăşurarea 
Referendumului - text ce înlocuieşte forma înaintată la data de 20 noiembrie  
1997 şi care a fost avizată de comisie în şedinţa sa din 26 noiembrie. 
  Înainte de luarea unei decizii privind activitatea în timpul 
vacanţei parlamentare, domnul preşedinte a făcut o scurtă prezentare a 
propunerilor legislative care au sosit la comisie urmând să facă obiectul 
ordinei de zi a unei eventuale şedinţe în cursul lunii ianuarie 1998: 
  1. Propunerea legislativă pentru sprijinirea tinerelor familii. 
  2. Propunerea legislativă privind constituirea şi utilizarea 
fondurilor financiare pentru susţinerea instituţiilor de cult recunoscute în 
România. 
  3. Propunerea legislativă pentru anularea măsurilor represive 
dispuse de regimul comunist împotriva adversarilor politici. 
  Cu prilejul aceleiaşi informări introductive, domnul preşedinte a 
mai subliniat faptul că au mai rămas două probleme în suspensie: Hotărârea 
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea fenomenelor de 
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discriminare etnică, a cărei examinare a început pe data de 3 decembrie 1997 
împreună cu Comisia pentru drepturile omului de la Senat şi care trebuie 
finalizată;  propunerea legislativă pentru reglementarea folosirii unor lăcaşuri 
de cult, aparţinând Bisericii Ortodoxe Române, de către Biserica Română 
Unită cu Roma (greco-catolică). Şi în acest ultim caz se impune continuarea 
dezbaterilor şi luarea unei decizii într-o şedinţă comună a Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  şi a Comisiei 
juridice, de disciplină şi imunităţi. 
  După această informare, s-a decis prin vot ca, în timpul vacanţei 
parlamentare, comisia să se întrunească în ziua de 13 ianuarie 1998. Dacă se 
va putea perfecta o şedinţă comună cu cele două comisii menţionate mai sus, 
atunci   va   exista   posibilitatea continuării lucrărilor comisiei şi în ziua de 
14 ianuarie 1998. 
  La punctul 2 al ordinei de zi, domnul deputat Şerban Rădulescu-
Zoner a propus reformularea alin. 3 al art. 2 care ar urma să aibă următorul 
text: "În cadrul referendumului populaţia poate să fie consultată cu privire la 
una sau mai multe probleme, precum şi cu privire la o problemă de interes 
naţional şi o problemă de interes local, pe buletine de vot separate". 
Motivând amendamentul său, domnul deputat a arătat că sunt necesare 
buletine de vot separate pentru a nu se crea confuzii, mai ales în rândul 
electoratului mai puţin avizat. Amendamentul propus a fost acceptat cu 
unanimitatea voturilor membrilor prezenţi la şedinţă.  
  În consecinţă, comisia îşi menţine avizul său favorabil din data 
de 26 noiembrie 1997, completat, însă, cu amendamentul menţionat mai sus. 
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