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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 11 mai 2000 au participat 12 
deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Viorel Hrebenciuc (PDSR), Ioan 
Pintea (independent) şi Valeriu Stoica (PNL) – care este membru al 
Guvernului. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, care, în deschidere, a propus spre aprobare proiectul 
ordinei de zi, pe care au fost înscrise următoarele puncte:  
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea  
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război  
  2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului   nr. 79/1997   pentru   constituirea  Comisiei speciale de 
verificare a certificatelor elaborate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea 
eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum 
şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 
  3. Proiectul   de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 28/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind 
alegerile locale  
  4. Proiectul   de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 41/2000  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
  5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 70/1991 
privind alegerile locale. 

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
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  La lucrări au participat, ca invitaţi, domnul gen. (r) Aurel Bota, 
din partea Asociaţiei Naţionale a Veteranilor de Război - din Ministerul de 
Interne, şi domnul col. (r) Iulius Dobrin, din partea Asociaţiei Naţionale a 
Veteranilor de Război – din Ministerul Apărării Naţionale, care au prezentat 
membrilor comisiei unele sugestii şi observaţii din partea asociaţiilor lor, pe 
marginea   acestei iniţiativei legislative de modificare şi completare a Legii 
nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 
invalizilor şi văduvelor de război. 
  În deschiderea dezbaterilor punctului 1 de pe ordinea de zi, 
domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus acordarea unui aviz 
favorabil acestei propuneri legislative. În continuare, domnia sa a atras, însă, 
atenţia asupra faptului că extinderea drepturilor acordate veteranilor de război 
şi asupra celor care au fost decoraţi cu “Crucea Regina Maria” (art. 13 lit. b) 
nu poate fi operată deoarece această distincţie nu există. Prin Decretul Regal 
din 7 iulie 1941 s-a instituit Ordinul “Crucea Regina Maria”, iar acest ordin 
este menţionat în Legea 44/1994, la art. 13 lit. b).  

Ţinând cont de această remarcă, domnul preşedinte Marţian Dan 
a propus eliminarea ultimei părţi a literei b) a art. 13, care are următorul 
conţinut: “iar după «Crucea Meritul Sanitar» se adaugă «Crucea Regina 
Maria»”. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

O altă propunere de amendament aparţinând domnului deputat 
Marţian Dan a fost aceea de modificare şi reformulare a alin. (3) al art. 16, 
după cum urmează: “Slujbele religioase se asigură gratuit de către preoţii 
militari din unităţile şi garnizoanele militare”. Propunerea a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi. 

Reprezentanţii Asociaţiilor Naţionale ale Veteranilor de Război 
din Ministerul de Interne şi Ministerul Apărării Naţionale au propus 
adăugarea, la art. 13 lit.b), şi a Medaliei Comemorative “Virtutea 
Ostăşească”, care a fost instituită prin Decretul prezidenţial din 29 aprilie 
1985 cu prilejul aniversării a 40 de ani de la încheierea celui de-al doilea 
război mondial, propunere care a fost însuşită de domnul deputat Petre Ţurlea. 
Referindu-se la aceasta, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a arătat, în 
cuvântul domniei sale, că această medalie este o medalie comemorativă care 
are un caracter onorific, care s-a dat tuturor participanţilor la război, şi nu 
pentru fapte deosebite de arme.  

O altă observaţie făcută de domnia sa a avut în vedere şi faptul că 
această medalie onorifică a fost acordată post factum, deci nu poate constitui 
un temei în vederea acordării unor drepturi. 

Supusă   votului, propunerea de amendare a fost respinsă cu 2 
voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 

Un alt amendament însuşit de domnul Petre Ţurlea şi formulat de 
invitaţii mai sus menţionaţi s-a referit la introducerea unui alineat nou, după 
alin. (2) al art. 14, cu următorul text: “Toţi veteranii de război nedecoraţi vor 
fi împroprietăriţi cu 2.500 mp sau li se va acorda contravaloarea acestei 
suprafeţe în cazul inexistenţei unei rezerve de teren disponibil”. 
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O serie de deputaţi – domnul Gheorghe Vâlceanu, Şerban 
Rădulescu-Zoner, Marţian Dan – au arătat în cuvântul domniilor lor că 
această propunere este superfluă deoarece nu are nici o bază reală, ştiut fiind 
că nu există suficiente resurse de teren pentru a fi satisfăcute toate cererile 
care ar rezulta în urma aplicării acestei prevederi. 

Propunerea a fost respinsă cu majoritate de voturi – 3 voturi 
pentru, 4 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 

În întregul său, propunerea legislativă a întrunit unanimitate de 
voturi. 
  A fost amânată pentru o şedinţă următoare a comisiei discutarea 
proiectului de lege de la punctul 2, deputaţii considerând necesară invitarea la 
lucrări a preşedintelui Comisiei parlamentare pentru controlul aplicării Legii 
nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri şi acordarea unor drepturi 
urmaşilor acestora, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din 
decembrie 1989, care ar putea aduce unele clarificări în probleme ce 
constituie obiectul de reglementare al Ordonanţei de urgenţă nr. 79/1997.  

Membrii comisiei au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, 
proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 28/2000 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, înscris 
la punctul 3 al ordinii de zi.  

La cererea membrilor comisiei, punctul 4 înscris pe ordinea de zi 
- Proiectul   de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 41/2000  
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale - a fost amânat, deorece de la 
distribuirea sa la casete până la data şedinţei nu a existat timpul fizic necesar 
pentru studierea sa. 
  La   dezbaterea propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr. 70/1991   privind   alegerile   locale,   domnul  deputat Wittstock 
Eberhard-Wolfgang, unul dintre iniţiatori, a arătat că, deşi Consiliul Legislativ 
a dat aviz negativ, potrivit art. 4 din Titlul al II-lea al  Convenţiei-cadru 
privind protecţia minorităţilor naţionale - ratificată şi de statul român prin 
Legea nr.33 din 29 aprilie 1995-este necesară adoptarea de “măsuri adecvate 
pentru a promova, în toate domeniile vieţii economice, sociale, politice şi 
culturale, egalitatea deplină şi efectivă între persoanele aparţinând unei 
minorităţi naţionale şi cele aparţinând majorităţii”; asemenea  măsuri nu vor fi 
considerate acte de discriminare pozitivă, ele urmărind asigurarea condiţiilor 
pentru participarea reprezentanţilor minorităţilor naţionale în consiliile locale 
şi judeţene atunci când aceştia  întrunesc cel puţin 25% din numărul de voturi 
minim necesar pentru un mandat de consilier.  
  S-a subliniat, în cadrul dezbaterilor din Comisiei, că o eventuală 
soluţie de acest gen nu poate fi aplicată cu prilejul actualelor alegeri locale. 
Totodată, s-a evidenţiat faptul că este necesară o informare mai completă 
referitoare la localităţile care au avut, în trecut, o pondere importantă a 
cetăţenilor din rândurile unor minorităţi naţionale, care au pe teritoriul lor un 
patrimoniu cultural şi arhitectonic important ce trebuie protejat, dar nu au, în 
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prezent, un număr de cetăţeni din rândul acestor minorităţi cu drept de vot  
care să le permită alegerea în consiliul local măcar a unui reprezentant al 
acestora.  
  Ţinând însă seama de importanţa problemei pusă de această 
iniţiativă legislativă, membrii comisiei i-au acordat un aviz de principiu 
favorabil.  
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Marţian Dan a 
declarat închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu      Chisnăr Atena 


