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La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, din data de 16 februarie 2000, au 
participat 12 deputaţi, fiind absenţi domnii: Hrebenciuc Viorel (PDSR) şi 
Tokay György (UDMR). 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul 
ordinii de zi, pe care au fost înscrise următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă privind creşterea alocaţiei de stat pentru 
copii   şi    a     alocaţiei     suplimentare   acordate familiilor cu mulţi copii 
(P.l. 7/8.02.2000)   
  2. Propunerea legislativă privind majorarea alocaţiei de stat 
pentru   copii    şi    a     alocaţiei     suplimentare   pentru familiile cu copii 
(P.l. 455/3.02.2000) 
  3. Proiectul de Lege privind egalitatea şanselor la accesul în 
învăţământul superior (P.l. 471/23.11.1999) 
  4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
articolului 3 al Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului  (P.l. 472/3.02.2000) 
  5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii   nr. 68/1992    pentru     alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
(P.l. 482/3.02.2000) 
  6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii    nr. 68/1992    pentru    alegerea  Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
(P.l. 516/3.02.2000). 
  Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
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    În deschiderea şedinţei comisiei, domnul deputat Liviu 
Alexandru Mera a apreciat că, datorită asemănării conţinutului primelor două 
propuneri legislative, ar fi indicat să propunem comisiei sesizate în fond să 
procedeze la unificarea conţinutului lor într-o singură iniţiativă legislativă. 
  De asemenea, domnia sa a apreciat că ar trebui introdus un 
plafon pentru majorarea acestor alocaţii. 
  Domnul deputat Marţian Dan a subliniat faptul că propunerea 
acordării alocaţiei în funcţie de un anumit plafon s-a mai făcut şi cu alte 
ocazii, în sensul că cei care au venituri mari să nu beneficieze de această 
majorare, dar acest lucru nu s-a putut realiza deoarece aplicarea lui ar duce la 
încălcarea prevederilor art. 45 din Constituţie, unde este stipulat că toţi copiii 
se bucură de drepturi egale în faţa legii. 
  Domnul deputat Gheorghe Vâlceanu a fost de părere că problema 
luată în dezbatere este deosebit de importantă şi consideră că propunerea 
domnului deputat Liviu Alexandru Mera este bună, trebuind să se stabilească 
diferenţieri în funcţie de venitul părinţilor. 
  Doamna deputată Mitzura Arghezi consideră că această 
departajare prin introducerea unor praguri nu ar trebui să se facă, deoarece 
copiii sunt toţi egali, iar banii alocaţi nu sunt destinaţi familiilor, ci acestor 
copii. 
  De aceeaşi părere cu doamna deputată Mitzura Arghezi a fost şi 
domnul deputat Petre Ţurlea, considerând că, în cazul în care această 
propunere legislativă ar primi un aviz comun, trebuie să se respecte drepturile 
copilului, în sensul că aceştia sunt toţi egali în faţa legii. Domnia sa consideră 
că mult mai bine ar fi fost, însă, ca o parte din aceşti bani să fi fost dirijaţi spre 
crearea unor noi locuri de muncă, pentru a nu se ajunge la situaţia în care 
mărind aceste sume să creăm o categorie care trăieşte numai din aceste 
alocaţii, refuzând să se încadreze în muncă. 
  Doamna consilier Ecaterina Ivăncescu, faţă de problema ridicată 
de domnul deputat Petre Ţurlea, a relevat faptul că, conform dispoziţiilor 
cuprinse în această propunere legislativă, aceste drepturi se limitează la 
familiile cu 4 copii, lucru care descurajează această practică de creeare a unui 
sistem de nemuncă prin asigurarea existenţei anumitor familii din sumele 
provenite din aceste alocaţii. 
  Domnul deputat Marţian Dan a apreciat că, deşi Guvernul 
consideră că aceste propuneri legislative nu pot fi promovate, situaţia 
economică şi socială din ţară impune majorarea acestor alocaţii, atât a celor 
destinate copiilor, cât şi a familiilor cu mai mulţi copii. Desigur că în acest 
moment majorarea acestor sume nu este substanţială, motiv pentru care 
efortul anual suplimentar cu aceste plăţi făcând necesară o diferenţiere, în 
funcţie de veniturile familiei, deşi copiii sunt egali în faţa legii, în ceea ce 
priveşte dreptul lor la protecţie şi asistenţă. Nu trebuie uitat  că aceste 
generaţii trebuie să fie instruite şi alfabetizate, şi că trebuie depus un efort 
pentru ca să nu se mai nască copii cu malformaţii şi deficienţe de tot felul, 
datorită unei alimentaţii insuficiente. Din păcate, s-a observat că adoptarea 
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anumitor legi de către  Parlament s-a făcut pe criterii emoţionale. Astfel, în 
dorinţa de a obliga copiii să meargă la şcoală a existat o prevedere legislativă 
ca aceştia să-şi încaseze alocaţiile prin şcoli. Şi iată că s-a ajuns la situaţia în 
care copiii nemaimergând la şcoală din lipsă de bani, nu mai pot ridica aceste 
sume. Propune acordarea unui aviz favorabil celor două propuneri legislative. 
  Aceeaşi părere a fost îmbrăţişată şi de domnul deputat Tănase 
Tăvală, care, la rândul său, a propus acordarea avizului favorabil. 
  În final, domnul deputat Liviu Alexandru Mera a făcut două 
propuneri de amendare: 
  - reformularea art. 1, după cum urmează: “începând cu luna 
martie 2000 cuantumul lunar al alocaţiei de stat pentru copii, acordată potrivit 
Legii 61/1993, se majorează în raport de veniturile părinţilor şi a numărului 
de copii din familie”. Amendamentul a fost acceptat cu majoritate de voturi – 
8 voturi pentru şi 2 împotrivă. 
  - înlocuirea vocabulei “ianuarie” cu vocabula “martie”, precum şi 
completarea art. 2 cu un nou alineat, având următorul cuprins: “Nu 
beneficiază de aceste majorări copiii ai căror familii au un venit lunar, pe 
membru de familie, de 3.000.000 lei”. Amendamentul a fost admis de 
membrii comisiei cu 8 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 
  În întregul lor, cele două propuneri legislative au fost acceptate 
cu unanimitate de voturi. 
  S-a trecut la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de 
zi, proiectul de Lege egalitatea şanselor la accesul în învăţământul superior. 
  Domnul deputat Tănase Tăvală, referindu-se la această 
propunere legislativă, a subliniat că prevederile stipulate sunt benefice şi, în 
concluzie, propune un aviz favorabil.  
  Domnul deputat Gheorghe Vâlceanu a remarcat că noutatea 
acestui proiect de lege constă în faptul că aceste burse sociale se dau pe 
întreaga durată a studiilor. 
  Domnul consilier Aurel Zamfirescu a atras atenţia că titlul 
conţine anumite ambiguităţi, putând induce confuzia că textul se referă la 
condiţiile de admitere, şi nu la susţinerea financiară. 
  Domnul deputat Petre Ţurlea a propus modificarea titlului astfel: 
“Proiect de Lege privind susţinerea materială a unor studenţi”. Amendamentul 
a fost respins cu 4 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 
  În întregul său, proiectului de lege i s-a acordat un aviz favorabil 
cu majoritate de voturi: 8 voturi pentru şi 1 abţinere. 
  S-a trecut la dezbaterea punctelor 4 şi 4 înscrise pe ordinea de zi, 
care, având un obiect de reglementare apropiat, au fost discutate împreună. 
  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera a declarat că până nu se 
vor schimba atribuţiile celor două Camere nu este de acord nici cu reducerea 
numărului de deputaţi şi senatori; în concluzie, nefiind de acord nici cu 
acordarea avizului favorabil pentru cele două propuneri legislative. 
  Un punct de vedere opus a avut domnul deputat Petre Ţurlea,  
susţinând cele două propuneri legislative şi, mai ales, prevederea reducerii 
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numărului de deputaţi şi senatori, motivând că acest număr este 
disproporţionat cu populaţia ţării. 
  Domnul deputat Marţian Dan, apreciind că textele în discuţie au 
pe lângă o pronunţată tentă electorală şi o lipsă de documentare extremă, a dat 
exemplu unor ţări cu o democraţie înaintată la care numărul de deputaţi – 
proporţional cu cel al locuitorilor – este apropiat de cel al României, ba chiar, 
uneori, îl depăşeşte cu mult. Astfel de ţări sunt: Portugalia, Spania, Polonia, 
Cehia, Georgia, Norvegia, Suedia, Grecia, Italia etc. 
  O altă problemă relevată de domnul Marţian Dan este că şi într-o 
serie de parlamente europene ambele Camere au aceleaşi atribuţii, unul dintre 
exemple fiind cel al Poloniei. Democraţia, a susţinut domnia sa, implică 
pluralismul şi dezbaterea de idei, apreciind că accelerarea şi îmbunătăţirea 
procesului de legiferare pot fi realizate prin creşterea calităţii parlamentarilor, 
şi nu prin reducerea numărului lor.  
  În ceea ce priveşte funcţionarea celor două Camere, cu atribuţii 
similare, problema este de ordin constituţional şi ea nu poate fi soluţionată 
prin aceste propuneri legislative, ci numai prin amendarea Constituţiei.  
  Domnul deputat Tănase Tăvală a atras atenţia că aceste două 
propuneri legislative nu sunt altceva decât amendarea Legii nr. 68/1992. 
Domnia sa, având rezerve faţă de conţinutul acestora, propune un aviz negativ 
ambelor propuneri legislative. Un argument în sprijinul avizului negativ ar fi 
că în unele judeţe, cum ar fi de pildă Timiş, filiala PUNR nu a avut decât 
15.000 de voturi, ajungându-se la situaţia nedemocratică ca partidele mici să 
fie eliminate, în acest fel, din Parlament. 
  Cele două propuneri legislative au fost supuse votului. 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 3 al Legii 
nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului a fost respinsă 
cu 1 vot pentru, 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
  Iniţiativa legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi, propunerea 
legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 pentru 
alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, a fost respinsă cu 1 vot pentru, 5 
voturi împotrivă şi 3 abţineri. 
  Trecându-se la examinarea punctului 6 înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, domnul deputat Petre 
Ţurlea, motivând neconstituţionalitatea prevederilor cuprinse în acest text, a 
propus un aviz negativ, personal nefiind de acord cu acordarea unor drepturi 
sporite minorităţilor.  
  Domnul deputat Tănase Tăvală consideră că, în cazul aplicării 
acestei legi, trebuie să se facă propunerea ca şi populaţia română, în regiunile 
unde este minoritară, să aibă acelaşi tratament cu cel aplicat minorităţilor.  
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner propune amânarea 
dezbaterii acestei propuneri legislative, considerând că ar fi normal să invităm 
un reprezentant al iniţiatorilor, pentru a auzi şi opinia sa. 
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  Domnul deputat Marţian Dan a considerat că nu se poate acorda 
aviz favorabil acestei propuneri legislative. Acceptarea soluţiilor propuse de 
iniţiatori ar încălca un principiu esenţial al sistemului electiv prin care sunt 
desemnaţi deputaţii şi senatorii în organul reprezentativ suprem al poporului. 
Acest principiu stabileşte că o persoană care doreşte să obţină un mandat 
parlamentar trebuie să candideze fie pentru un mandat de deputat, fie pentru 
un mandat de senator într-o singură circumscripţie electorală şi nu în mai 
multe circumscripţii, aşa cum cer iniţiatorii propunerii legislative pentru 
candidaţii organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. Dacă s-
ar adopta legiferarea posibilităţii ca aceleaşi persoane să poată candida 
simultan în mai multe circumscripţii electorale s-ar institui o discriminare 
pozitivă ce s-a adăuga altora de aceeaşi factură consacrate prin Constituţie şi 
Legea 68/1992, dar care, în cazul în discuţie, nu se justifică. Nu există 
temeiuri pertinente pentru o asemenea decizie, care ar putea aduce doar 
avantajul de a asigura o certitudine mai mare pentru alegerea în Parlament a 
liderilor respectivelor organizaţii.  
  Cu majoritate de voturi – 1 vot pentru, 6 voturi împotrivă şi 2 
abţineri, deputaţii au hotărât să nu acorde aviz favorabil acestei propuneri 
legislative. 
  Ordinea de zi fiind epuziată, domnul deputat Marţian Dan a 
declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu      Chisnăr Atena 
   
 
   
 


