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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele   minorităţilor naţionale din data de 29 martie 2000 au participat 
13 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Viorel Hrebenciuc (PDSR), domnul 
şi domnul deputat Valeriu Stoica (PNL) –  care este membru al Guvernului. 
  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 pentru modificarea Legii nr. 70/1991 
privind alegerile locale, republicată  
  2. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 68/1992 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi Senatului  
  3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor 
dispoziţii din Codul penal. 
  Ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate. 
  Trecându-se la examinarea punctului 1 înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile 
locale, republicată, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner propune 
acordarea unui aviz favorabil acestei propuneri legislative, care, deşi complică 
întrucâtva procesul de votare, introduce răspunderea directă a parlamentarului 
în faţa electoratului, lucru care nu poate fi decât benefic. O altă prevedere care 
are darul de a o corecta este şi cea care stipulează că este voie să candidezi 
numai pentru o singură funcţie.  
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a subliniat că 
această propunere legislativă propune alegerea consiliilor judeţene prin 
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stabilirea unor comisii zonale, populaţia fiind, în acest fel, mult mai bine 
reprezentată.  
  O    altă    prevedere   binevenită este cea de eliminare a art. 6 
alin. (3), ajungându-se ca dreptul la participare să se facă numai pentru o 
singură funcţie.  
  Domnia   sa   a    propus,    însă,    eliminarea  art. 84 din Legea 
nr. 70/1991, republicată, deoarece menţinerea lui ar fi în contradicţie cu 
textul. 
  La rândul său, domnul deputat Tănase Tăvală susţine acordarea 
unui aviz favorabil, considerând că propunerea legislativă luată în dezbatere 
este bună şi justificată. 
  De asemenea, domnul deputat Tokay György este de acord cu 
acordarea unui aviz favorabil dar menţionează că votul uninominal, pentru a 
asigura condiţii echitabile, nu poate fi încă introdus deoarece legea electorală 
nu este clară în ceea ce priveşte acordarea fondurilor necesare campaniei 
electorale. Votul electoratului poate fi influenţat de anumite partide care au 
fonduri mari. Sub această rezervă va vota pentru un aviz favorabil, pentru că 
din punctul de vedere al domniei sale este mai bine să ai o lege imperfectă şi 
care poate fi îmbunătăţită decât să fi lipsit de o bază legislativă. 
  Domnul deputat Marţian Dan a considerat că această propunere 
legislativă este o pseudoinvenţie, conţinând o serie de dezavantaje, unul dintre 
acestea, şi poate cel mai important, fiind complicarea sistemului de votare, cu 
urmări asupra conduitei electoratului, îndeosebi în mediul rural, fapt ce ar 
duce la anularea unui număr mare de voturi. Domnia sa consideră că răul se 
află în partide, criteriile ar trebui să fie de ordin moral, iar acest lucru nu are 
nici o legătură cu legislaţia în materie de alegeri. Se întreabă de ce cu puţin 
timp înainte de alegeri electoratul trebuie să fie bulversat, deoarece la cele trei 
rânduri de alegeri precedente acest sistem a funcţionat, iar acum se constată, 
brusc, că el nu mai este bun. Nu înţelege de ce trebuie să se facă experimente 
atât în ceea ce priveşte alegerile locale, cât şi cele parlamentare. Personal, nu 
crede că poate fi acceptată ideea că atribuţiile circumscripţiilor electorale pot 
fi preluate de cele zonale. Consideră că un alt aspect pentru care propunerea 
legislativă nu este binevenită este şi acela că deşi este bine cunoscută situaţia 
economică din ţară nu se face altceva decât să se crească în mod nejustificat 
cheltuielile electorale. Domnia sa subliniază, încă o dată, că problemele 
interne ale partidelor nu au nici o legătură cu legea electorală.   
  Supusă votului, propunerea de avizare a întrunit majoritate de 
voturi – 6 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere, iar amendamentul 
domnului deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, de eliminare a art. 84 din 
Legea nr. 70/1991, republicată, a  fost acceptat cu 6 voturi pentru, 1 abţinere 
şi 1 vot împotrivă. 
  S-a trecut la examinarea punctului 2 înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă privind modificarea Legii nr. 68/1992 pentru alegerea 
Camerei Deputaţilor şi Senatului. 
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  Domnul deputat Tănase Tăvală consideră că această propunere 
legislativă permite o trecere mai uşor de înţeles şi realizat a modului de 
votare. Din punct de vedere al exercitării votului poate că procesul este mai 
dificil dar este mult mai corect, deoarece în final are darul de a sluji mai bine 
electoratul.  
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, împărtăşind 
punctul de vedere al domnului deputat Tănase Tăvală, subliniază că această 
propunere legislativă conţine un prim pas spre votul uninominal.  
  Domnul deputat Marţian Dan consideră că procesul electoral este 
complicat inutil, mai ales în mediul rural, unde aceste subtilităţi nu pot fi 
asimilate atât de uşor, propunerea neconţinând nici un fel de elemente 
pertinente. Punctul de vedere personal al domniei sale este că modul în care se 
desfăşoară alegerile trebuie simplificat şi nu complicat în plus decât în 
prezent. 
  Supusă votului, propunerea legislativă nu a întrunit majoritate de 
voturi – 4 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 3 abţineri. 
  S-a trecut la examinarea ultimului punct de pe ordinea de zi, 
proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul 
penal, unde domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang propune un aviz 
favorabil, având în vedere conţinutul modificărilor, acestea vizând înăsprirea 
pedepselor pentru violenţa în familie. Domnia sa a luat în discuţie înmulţirea 
cazurilor care privesc acest domeniu, precum şi gravitatea lor. În acest 
context, înăsprirea pedepselor este imperios necesară. 
  Membrii comisiei au considerat, în unanimitate, că este bine ca 
acest proiect de lege să primească aviz favorabil. 
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat Marţian Dan 
declară închise lucrările comisiei. 
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