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   La şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 16 iunie 1999, au participat 12 
deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi Viorel Hrebenciuc şi Ovidiu Şincai, din 
Grupul parlamentar al PDSR. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, care, în deschidere, a propus spre aprobare următoarea 
ordine de zi: 
  1. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea fondului de solidaritate. 
  2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea instanţelor 
specializate pentru soluţionarea litigiilor de muncă. 
  3. Proiectul de Lege cu privire la salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste instituţii. 
  Ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate. 
  La discutarea propunerii legislative de la punctul 1 al ordinii de 
zi, iniţiată de doamna deputată Paula Ivănescu, deputaţii care au luat cuvântul 
şi-au exprimat o atitudine de principiu favorabilă, ţinând cont de scopul avut 
în vedere, şi anume, acela de a ameliora situaţia unor segmente sociale aflate 
în dificultate economică. 
  Participanţii la discuţii au atras, însă, atenţia asupra faptului că 
iniţiatoarea a minimalizat o serie de probleme, iar unele le-a trecut chiar cu 
vederea. Astfel, în luarea de cuvânt, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner 
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a subliniat faptul că propunerea este generoasă dar a atras atenţia asupra 
faptului că doamna Paula Ivănescu nu a cerut, aşa cum era firesc, punctul de 
vedere al Guvernului, având în vedere că printre sursele de constituire şi 
alimentare a fondului de solidaritate sunt incluse şi sume ce provin de la 
bugetul de stat. Domnia sa  a mai subliniat faptul că şi Consiliul Economic şi 
Social a dat un aviz de respingere acestei propuneri legislative. 
  Domnii   deputaţi   Liviu   Alexandru  Mera şi Wittstock 
Eberhard-Wolfgang s-au pronunţat în favoarea acordării unui aviz favorabil 
acestei propuneri legislative.  

Deşi nu s-a opus avizului favorabil, domnul deputat Petre Ţurlea 
a apreciat că iniţiatoarea a elaborat această propunere legislativă în scopuri 
propagandistice şi că domnia sa a făcut din populsim un mod propriu de 
conduită.   Domnia sa se întreabă de ce doamna deputată, care face parte 
dintr-un partid aflat în arcul guvernamental, prezintă iniţiative care sunt în 
dezacord atât cu obiectivele, cât şi cu politica Guvernului.  

Domnul deputat Marţian Dan, la rândul său, a subliniat unele 
carenţe pe care această iniţiativă legislativă le prezintă. Astfel: 
• ℘ Nu se face nici un fel de precizare asupra numărului potenţialilor 

beneficiari ai acestui fond de solidaritate, lucru care îngreunează calcularea 
surselor ce vor trebui mobilizate pentru îndeplinirea acestui obiectiv. 

• ℘ La art. 3 lit. b) include printre beneficiarii alocaţiei de solidaritate dintr-un 
sistem necontributiv şi persoanele ale căror familii deţin 4 ha de teren 
agricol. 

• ℘ La art. 10 alin. (1) lit. c) se instituie o taxă anuală de 5 milioane lei, 
aplicată persoanelor care deţin în proprietate o casă de vacanţă sau o 
locuinţă secundară în afara locuinţei de domiciliu, în condiţiile în care 
impozitele pe locuinţe  s-au mărit într-un ritm aberant. 

• ℘ O prevedere similară este şi cea de la lit. f) a aceluiaşi paragraf (alin. (1) 
art. 10) în care persoanele care deţin un “automobil de lux” vor trebui să 
plătească o taxă de 2 milioane lei, fără însă să se facă nici un fel de 
precizare concretă ce se include sub această titulatură, lăsându-i 
posibilitatea ministrului de finanţe să o interpreteze în mod subiectiv. 

A institui asemenea taxe, ce trebuie să fie plătite anual de 
persoanele respective, care se adaugă impozitelor pe locuinţe mărite într-un 
ritm exorbitant începând din anul 1999 de către actuala putere este o lovitură 
aplicată clasei de mijloc, spiritului de economisire al populaţiei, respectului 
pentru efortul cinstit, drepturilor omului la reuşită prin muncă şi cumpătare. 
Rezultatul nu este greu de întrevăzut: spolirea celor care contribuie la crearea 
şi amplificarea avuţiei acumulate a naţiunii. 

În pofida faptului că propunerea legislativă are o serie de lipsuri 
comisia a decis, cu majoritate de voturi – 6 voturi şi 4 abţineri, să-i acorde un 
aviz favorabil. 

Trecându-se la examinarea punctului 2 al ordinii de zi, 
propunerea legislativă privind înfiinţarea instanţelor specializate pentru 
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soluţionarea litigiilor de muncă,  iniţiată de un grup de deputaţi ai Grupului 
parlamentar PDSR, domnii deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner şi Marţian Dan 
au făcut unele observaţii critice în ceea ce priveşte o serie de formulări 
insuficient de clare şi, uneori, improprii existente în textul iniţiatorilor. 
Domniile lor au subliniat însă ideea oportunităţii susţinerii principiilor de 
soluţionare a litigiilor de muncă. Aplicarea ei va contribui la degrevarea 
instanţelor judecătoreşti de numărul foarte mare al litigiilor de muncă, precum 
şi la crearea unor condiţii propice pentru ca solicitările legitime ale unor 
persoane fizice să fie soluţionate într-un timp mai scurt.  

În final, membrii comisiei au votat cu unanimitate de voturi, 
acordarea unui aviz favorabil. 

La dezbaterea punctului 3 înscris pe ordinea de zi, o parte dintre 
membrii comisiei s-au pronunţat pentru acordarea unui aviz favorabil, făcând 
o serie de observaţii critice care s-au referit atât la multitudinea de sporuri, 
indemnizaţii, precum şi a altor drepturi preconizate – în parte justificate de 
constrângerile şi solicitările deosebite ale acestei categorii – dar au subliniat 
că prin aplicarea acestei legi se tinde ca din cadrele militare să se facă o 
categorie privilegiată faţă de celelalte categorii de bugetari. 

Domnul deputat Tokay György consideră că prevederile alin. (1) 
al art. 32, în care se propune aprobarea unui ajutor neimpozabil de 10 solde 
cadrelor militare şi personalului civil disponibilizat în urma restructurării 
armatei, completate de alte ajutoare prevăzute la alin. (2) în cazul în care nu 
se pot încadra în muncă din cauza lipsei locurilor de muncă, sunt exagerate. 

Domnul deputat Marţian Dan, la rândul său, a ridicat problema 
că pe lângă sprijinul material acordat cadrelor militare trebuie să nu fie 
neglijată problema acoperirii celorlalte necesităţi de finanţare ale armatei, 
printre care cele care privesc dotarea tehnică, ameliorarea condiţiilor de trai 
ale militarilor în termen, precum şi satisfacerea unor necesităţi stringente ale 
acestei instituţii. Domnia sa a fost de părere că prin alocarea unor sume atât de 
mari pentru salarii satisfacerea celorlalte necesităţi tinde să devină incertă. 

De   o   părere  contrară  a  fost  domnul  deputat  Wittstock 
Eberhard-Wolfgang care consideră că acest stimulent material va putea 
menţine şi chiar încuraja elementele de valoare ale acestei instituţii, în 
contextul începerii procesului de restructurare al armatei. De asemenea, 
domnia sa a apreciat că numai prin acordarea unor compensaţii stimulatoare 
se va putea trece la preconizata reducere a numărului cadrelor militare. 

Domnul deputat Tănase Tăvală a propus returnarea proiectului de 
lege în vederea corelării nivelului ridicat al veniturilor salariale ale cadrelor 
militare cu cele ale altor categorii de bugetari, respectiv cu a acelora din 
învăţământ, cercetare, sănătate. Acest lucru va împiedica creşterea valului de 
nemulţumiri deja existente. 

Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus amânarea 
dezbaterilor pentru şedinţa următoare şi invitarea unor cadre competente din 
cadrul Ministerului Apărării Naţionale, care ar putea oferi o serie de lămuriri 



 4
atât asupra modului de calcul al salariilor, precum şi asupra cuantumurilor 
acestora. 

În final au fost supuse la vot cele două propuneri, cea de acordare 
a avizului favorabil, însoţit de recomandarea de a se corela sistemul de calcul 
al sporurilor şi indemnizaţiilor cu modul de calcul al salariilor, stipulat în 
Legea nr. 154/1998 privind salarizarea personalului bugetar, şi cea de 
amânare formulată de domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner. 

Prima   propunere   a    fost    respinsă, întrunind 5 voturi pentru, 
4 contra şi 2 abţineri. 
  Cea de-a doua, de amânare, a fost acceptată, întrunind majoritate 
de voturi – 7 voturi pentru, 3 voturi contra şi 1 abţinere. 
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Marţian Dan a 
declarat închise lucrările şedinţei comisiei din data de 16 iunie 1999. 
 
 
 
 
SECRETAR       ÎNTOCMIT, 
 
 
Şerban Rădulescu-Zoner      Chisnăr Atena 


