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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele   minorităţilor   naţionale  din data de 9 iunie 1999, au participat 
13 deputaţi, fiind absent domnul deputat Konya Hammar-Alexandru, din 
Grupul parlamentar al UDMR. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, care, în deschidere, propune spre aprobare ordinea de 
zi, pe care sunt înscrise următoarele puncte: 

1. Proiectul de Lege privind soluţionarea conflictelor de muncă. 
2. Proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei 

locale, organizarea şi funcţionarea administraţiei publice 
locale. 

Ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate. 
Trecându-se la examinarea punctului 1 înscris pe ordinea de zi, 

proiectul de Lege privind soluţionarea conflictelor de muncă, domnul deputat 
Liviu Alexandru Mera arată că proiectul de lege este bine structurat şi 
propune să i se dea un aviz favorabil cu condiţia ca el să fie amendat la 
anumite articole care ar crea condiţia săvârşirii unor abuzuri. Aceste abuzuri 
se referă  la faptul că în perioada grevelor salariaţii vor fi retribuiţi, precum şi 
la  faptul că, în cazul declarării ilegale a grevelor, liderii sindicali nu vor 
trebui, în nici fel, traşi la răspundere  şi nici să li se aplice anumite sancţiuni. 
De asemenea, domnia sa a atras atenţia că sindicatele au înaintat o serie de 
amendamente comisiei sesizate în fond şi că ar fi fost normal ca la discutarea 
proiectului de lege să ne fie transmise şi nouă. 
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Domnul deputat Marţian Dan consideră că era normal ca 

amendamentele să fie transmise comisiei sesizate în fond, iar Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale să îl ia în 
dezbatere pe articole, formulând anumite amendamente dacă va fi cazul.  

Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, la rândul său, 
consideră că este absolut aberant ca în cazul grevelor care se desfăşoară deşi 
sunt socotite ilegale, liderii de sindicat să nu fie sancţionaţi, iar salariaţii să îşi 
primească salariile ca şi când nu ar fi fost în grevă. 

Domnul deputat Marţian Dan atrage atenţia asupra faptului că 
sindicatele, cu ocazia recentelor greve, au cerut insistent elaborarea unei legi 
care vizează această problematică.  

Dezbaterile, în continuare, s-au concentrat asupra art. 8 din 
proiectul de lege, având următoarea redactare: “Nu pot constitui obiect al 
conflictelor de interese revendicările salariaţilor pentru a căror rezolvare este 
necesară adoptarea unei legi sau a altui act normativ”. Pe marginea acestui 
articol, unii vorbitori, precum domnii deputaţi Marţian Dan, Ovidiu Şincai şi 
Petre Ţurlea, au arătat că anumite raţiuni justifică prezenţa lui în proiectul de 
lege, motivând că lipsa acestuia riscă să devină suportul legal pentru o 
anumită tendinţă de închidere faţă de situaţiile şi problemele noi care apar în 
sfera relaţiilor de muncă, atât în ce priveşte schimbările tehnologice, cât şi a 
celor de mediu şi care s-ar putea reflecta în registrul revendicărilor 
salariaţilor.  

O părere contrară  au avut o serie de deputaţi, printre care 
domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner, care, în luarea de cuvânt, a subliniat 
valoarea pozitivă pe care o au dispoziţiile sale pentru a bara calea unor 
tentative venite din partea liderilor sindicali de a declanşa, în numele 
satisfacerii unor revendicări noi, acţiuni greviste având finalităţi specifice 
acţiunilor de presiune politică în vederea smulgerii de la guvernanţi a unor 
legi   şi reglementări legale pripite. În final, domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner a propus reformularea art. 8, după cum urmează: “Nu 
constituie conflict de interese revendicările salariaţilor care exced 
reglementările legale în vigoare”. Amendamentul a fost acceptat cu 
unanimitate de voturi. 

Un alt amendament care s-a formulat, aparţine domnilor deputaţi 
Ovidiu Şincai şi Tokay György, şi se referă la art. 73. Acest articol 
reglementează aspectele referitoare la formularea cererilor de soluţionare a 
conflictelor de drepturi de către cei ale căror drepturi au fost încălcate. 
Propunerea în speţă se referă la eliminarea următorului text de la art. 73 lit. a): 
“sau angajamente de plată a unor sume de bani”. Amendamentul a fost admis 
cu unanimitate de voturi şi a avut ca motivare faptul că luarea angajamentului 
faţă de un act unilateral de voinţă al persoanei în cauză, enumerarea sa între 
măsurile  ce   pot   fi contestate, este un nonsens. Prin urmare, textul lit. a) a 
art. 73 va avea următorul conţinut: “Măsurile unilaterale de executare, 
modificare, suspendare sau încetare a contractului de muncă, inclusiv deciziile 
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de imputare, pot fi contestate în termen de 30 de zile de la data la care cel 
interesat a luat cunoştinţă de măsura dispusă”. 

În final, proiectul de lege a primit un aviz favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

Se trece la dezbaterea punctului 2 înscris pe ordinea de zi, 
proiectul de Lege privind regimul general al autonomiei locale, organizarea şi 
funcţionarea administraţiei publice locale. 

În legătură cu termenii utilizaţi în cuprinsul alin. (1) al art. 2 din 
proiect pentru definirea principiilor pe baza cărora se organizează şi 
funcţionează administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale, 
domnul deputat Marţian Dan a atras atenţia asupra trimiterii pe care o fac 
autorii proiectului de lege la principul desconcentrării serviciilor publice. 
Termenul desconcentrare, utilizat de altfel şi în textul de la litera b) a alin. (1) 
al art. 30 din forma adoptată de Senat, este impropriu pentru sensul ce i s-a dat 
în proiectul de lege. În limba română actuală, desconcentrarea se referă nu la 
servicii publice, cum cred autorii proiectului de lege, ci la altceva. Potrivit 
ediţiei a II-a din anul 1996 a Dicţionarului Explicativ al Limbii Române a 
desconcentra înseamnă a lăsa la vatră un soldat concentrat. Corelativ, 
desconcentrare înseamnă acţiunea de a se desconcentra şi rezultatul ei. Este 
adevărat, însă, că în unele limbi europene, ca de exemplu în limba franceză, în 
domeniul ştiinţei administraţiei s-a impus  termenul deconcentrare definind 
un sistem în care agenţii şi organismele locale, aflaţi la faţa locului şi supuşi 
centralizării, au putere de decizie. Chiar dacă, urmărind dicţionarele şi unele 
lucrări normative ale lingviştilor români, termenul deconcentrare nu este încă 
asimilat în limba română actuală, utilizarea lui în sensul evocat mai sus ni se 
pare admisibilă. În nici un caz, însă, el nu poate fi înlocuit cu termenul 
desconcentrare al cărui sens este incompatibil cu ceea ce vor să definească 
prin el autorii proiectului de lege. 

În legătură cu termenii utilizaţi în cuprinsul alin. (1) al art. 2 din 
proiect pentru definirea principiilor pe baza cărora se organizează şi 
funcţionează administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale, 
domnul deputat Marţian Dan a atras atenţia asupra trimiterii pe care o fac 
autorii proiectului de lege la principul desconcentrării serviciilor publice. 
Termenul desconcentrare, utilizat de altfel şi în textul de la litera b) a alin. (1) 
al art. 30 din forma adoptată de Senat, este impropriu pentru sensul ce i s-a dat 
în proiectul de lege. În limba română actuală, desconcentrarea se referă nu la 
servicii publice, cum cred autorii proiectului de lege, ci la altceva. Potrivit 
ediţiei a II-a din anul 1996 a Dicţionarului Explicativ al Limbii Române a 
desconcentra înseamnă a lăsa la vatră un soldat concentrat. Corelativ, 
desconcentrare înseamnă acţiunea de a se desconcentra şi rezultatul ei. Este 
adevărat, însă, că în unele limbi europene, ca de exemplu în limba franceză, în 
domeniul ştiinţei administraţiei s-a impus  termenul deconcentrare definind 
un sistem în care agenţii şi organismele locale, aflaţi la faţa locului şi supuşi 
centralizării, au putere de decizie. Chiar dacă, urmărind dicţionarele şi unele 
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lucrări normative ale lingviştilor români, termenul deconcentrare nu este încă 
asimilat în limba română actuală, utilizarea lui în sensul evocat mai sus ni se 
pare admisibilă. În nici un caz, însă, el nu poate fi înlocuit cu termenul 
desconcentrare al cărui sens este incompatibil cu ceea ce vor să definească 
prin el autorii proiectului de lege. 

În cadrul dezbaterilor generale o serie de deputaţi au făcut 
aprecieri pe marginea unor articole din proiectul de lege luat în dezbatere. 
Astfel, domnul deputat Petre Ţurlea a propus eliminarea art. 8 din varianta 
proiectului de lege venit de la Senat, deoarece acest articol consacră principiul 
consultării autorităţilor administraţiei publice locale într-o serie de probleme 
ce privesc direct autorităţile administraţiei publice centrale înainte ca acestea 
din urmă să aprobe deciziile în domeniu. După părerea domniei sale, domnul 
Petre Ţurlea  consideră că validarea acestui articol din proiectul de lege ar 
duce la disoluţia statului român. Propunerea de eliminare a fost susţinută şi de 
doamna deputată Mitzura Arghezi.  

O altă problemă care a generat discuţii ample a fost aceea pe 
marginea articolelor ce reglementează posibilitatea de utilizare a limbilor 
minorităţilor naţionale în unităţile administrativ-teritoriale în care o minoritate 
are o pondere de peste 20% din totalul populaţiei. În acest sens, domnul 
deputat Petre Ţurlea a propus, chiar, eliminarea art. 17. În legătură cu această 
propunere a domnului deputat Petre Ţurlea mai mulţi vorbitori, printre care 
Wittstock Eberhard-Wolfgang, Ovidiu Şincai şi Marţian Dan, au arătat că în 
proiectul de lege există dispoziţii clare cu privire la folosirea limbii române în 
administraţia locală, desfăşurarea şedinţelor consiliilor locale în limba oficială 
a statului, întocmirea în limba română a documentelor şedinţelor de consiliu, 
inclusiv în cazurile în care, în desfăşurarea acestora, se foloseşte alături de 
limba română şi o limbă a unei minorităţi naţionale, dacă aceasta are o 
pondere de peste 20% din numărul locuitorilor respectivei unităţi 
administrativ-teritoriale etc. Vorbitorii au evocat, de asemenea, dispoziţiile 
alin. (2) al art. 20 din Constituţia României, prevederile Convenţiei-cadru 
pentru protecţia minorităţilor naţionale, ratificată de România, unele dispoziţii 
ale Cartei europene a limbilor regionale  şi minoritare, semnată de România în 
anul 1995 etc. 

Depăşindu-se cadrul discuţiilor de ordin general s-a trecut la 
examinarea pe articole a proiectului de lege. În cursul examinării s-au 
formulat o serie de amendamente: 

- La articolul 2 alin. (1) domnul deputat Marţian Dan a propus 
înlocuirea vocabulei “desconcentrării” cu vocabula “deconcentrării”.    
Amendamentul a fost admis de membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 
Autorul a avut în vedere că potrivit Dicţionarului explicativ al limbii române 
înţelesul vocabulei “desconcentrării” nu corespunde cu conţinutul articolului, 
deci este impropriu folosit. 

    Ca urmare, aceeaşi modificare se va opera şi asupra literei b) 
de la alin. (1) al art. 30 
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- Domnul deputat Petre Ţurlea a propus eliminarea art. 8.     

Amendamentul a fost respins cu 3 voturi pentru, 5 împotrivă şi 1 abţinere. 
Autorul consideră că prevederea din articol este imposibil de pus 

în practică, pentru că administraţia publică locală trebuie să fie interesată de 
toate problemele de care se ocupă administraţia publică centrală, inclusiv 
armata şi politica externă. Acestă prevedere ar putea astfel bloca activitatea 
administraţiei publice centrale. 

- Domnul deputat Petre Ţurlea a propus eliminarea articolului 17.    
Amendamentul a fost respins cu 3 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă. 

Autorul consideră că prevederea din acest articol este 
neconstituţională. Se instituie a doua limbă oficială în stat, ceea ce este 
contrar art. 13 din Constituţie. 

- La art. 30 alin. (1) domnul deputat Liviu Alexandru Mera a 
propus completarea literei a) cu funcţia de viceprimar. Amendamentul a fost 
respins cu 3 voturi pentru, 4 împotrivă şi 3 abţineri. 

Autorul a avut în vedere reducerea numărului de consilieri şi a 
apreciat că este normal ca după alegerea acestuia în funcţia de viceprimar 
persoanei respective să-i înceteze calitatea de consilier. 

- La art. 34 alin. (1) s-au făcut două propuneri de amendare: 
1). domnul deputat Petre Ţurlea a propus înlocuirea vocabulei 

“ţării” din cuprinsul jurământului cu vocabula “României”. Amendamentul a 
fost admis cu unanimitate de voturi. Autorul a considerat necesară această 
modificare pentru a nu se crea confuzii privind ţara faţă de care s-a depus 
jurământul. 

2). domnul deputat Marţian Dan a propus introducerea unei teze 
noi în cadrul alin. (1) al art. 34, care va avea următorul cuprins:  “Referirea la 
divinitate din formula jurământului se schimbă potrivit credinţei religioase a 
consilierului. În cazul celor fără confesiune religioasă se suprimă formula 
«Aşa să-mi ajute Dumnezeu!»”. Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate 
de voturi. Autorul a avut în vedere că apartenenţa religioasă a consilierilor 
poate diferi de la o persoană la alta, iar unii dintre ei pot să nu aibă nici o 
confesiune religioasă. 

- La   art. 38   alin. (2)   domnul   deputat   Petre    Ţurlea a făcut 
3 propuneri de amendare, după cum urmează:  

1) completarea literei q) de la alin. (2) al art. 38 după cum 
urmează: “acţionează pentru protecţia şi refacerea mediului înconjurător, în 
scopul creşterii calităţii vieţii; contribuie la protecţia, conservarea, restaurarea 
şi punerea în valoare a monumentelor istorice, a însemnelor privind trecutul 
istoric, cultural sau religios şi a monumentelor de arhitectură, a parcurilor şi 
rezervaţiilor naturale”. Amendamentul a fost admis cu unanimitate de voturi. 

Autorul a avut în vedere că datorită nepăsării sau relei intenţii a 
consilierilor locali multe astfel de însemne dispar. 

2) introducerea unei noi teze în completarea literei q),după cum 
urmează: “aprobă la cererea administraţiei publice centrale, amplasarea pe 
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teritoriul localităţii respective a unor construcţii religioase sau a unor însemne 
privind trecutul istoric, cultural, religios, ca monumente,   cruci,   plăci 
comemorative”. Amendamentul a fost respins cu 3 voturi pentru, 4 împotrivă 
şi 3 abţineri. 

Autorul apreciază că de multe ori, din rea-voinţă, consiliile locale 
refuză să aprobe construcţii religioase sau amplasarea unor însemne, dacă 
cererea vine din partea reprezentanţilor unei minorităţi. 

3) modificarea şi completarea literei t), după cum urmează: 
“atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, cu aprobarea organismului 
administraţiei centrale, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de interes 
public   local”.   Amendamentul   a fost respins cu 1 vot pentru, 4 împotrivă şi 
4 abţineri. 

Autorul consideră că vor fi astfel împiedicate ofensele la adresa 
statului român, prin acordarea unor denumiri reprezentând numele unor 
duşmani ai poporului român. 

- La art. 40 domnul deputat Petre Ţurlea a propus eliminarea alin. (7).   
  Amendamentul a fost respins cu 3 voturi pentru şi 7 împotrivă. 
Autorul consideră că acest articol este neconstituţiona, întrucât 

instituie a doua limbă oficială în stat, ceea ce este contrar art. 13 din 
Constituţie. 

- La art. 43 domnul deputat Petre Ţurlea a propus eliminarea alin. (3). 
  Amendamentul a fost respins cu 3 voturi pentru şi 7 voturi 

contra.  
- Domnul deputat Petre Ţurlea a propus eliminarea art. 51. 
 Amendamentul a fost respins cu 3 voturi pentru şi 7 împotrivă. 
- La art. 55 domnul deputat Liviu Alexandru Mera a propus 

eliminarea  sa. Amendamentul a fost respins cu 3 voturi pentru, 4 împotrivă şi 
1 abţinere. 

Autorul a considerat că prevederea din acest articol vine în 
contradicţie cu principiul reducerii numărului de consilieri, antrenând 
cheltuieli în plus, iar pe de altă parte alegerea acestuia ar putea fi manevrată 
de primar în propriul interes politic. 

- Domnul deputat Petre Ţurlea a propus introducerea unei a doua 
teze în cadrul alin. (1) al art. 57, după cum urmează: “Consiliul local este 
dizolvat dacă nu aplică în practică hotărârea judecătorească rămasă definitivă 
şi irevocabilă privind anularea de instanţa de contencios administrativ a uneia 
din   hotărârile  sale”.   Amendamentul    a   fost   respins  cu 3 voturi pentru, 
3 împotrivă şi 2 abţineri. 

Autorul a avut în vedere că în practică sunt multe cazuri de 
nesupunere la hotărârile judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile. 

- Domnul deputat Petre Ţurlea a propus introducerea unei noi 
teze la alin. (3) al art. 67, după cum urmează: “Refuzul purtării eşarfei, în 
cazurile prevăzute mai sus, duce la încetarea imediată a mandatului”. 

    Amendamentul a fost admis cu unanimitate de voturi. 
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Autorul a avut în vedere că în unele zone din România se 

întâlnesc frecvent astfel de cazuri în care primarii refuză să poarte eşarfa 
tricoloră. 

- La art. 90 domnul deputat Petre Ţurlea a propus eliminarea 
alineatelor   (2),   (3)  şi (4). Amendamentul a fost respins cu 3 voturi pentru şi 
7 împotrivă. 

Autorul a considerat că prevederile acestor alineate vin în 
contradicţie cu art. 13 din Constituţie cu privire la limba oficială. 

- La art. 106 domnul deputat Petre Ţurlea a propus eliminarea 
alin. (8). Amendamentul a fost respins cu 3 voturi pentru şi 7 împotrivă. 

Proiectul de lege, în întregul său, a fost acceptat de membrii 
comisiei cu 7 voturi pentru şi 2 împotrivă. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Marţian Dan 
declară închise lucările comisiei. 

 
 
 
 

SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
 

Şerban Rădulescu-Zoner      Chisnăr Atena 


