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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). 
  Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă privind creşterea alocaţiei de stat pentru 
copii   şi    a     alocaţiei     suplimentare   acordate familiilor cu mulţi copii  
  2. Propunerea legislativă privind majorarea alocaţiei de stat 
pentru   copii    şi    a     alocaţiei     suplimentare   pentru familiile cu copii  
  3. Proiectul de Lege privind egalitatea şanselor la accesul în 
învăţământul superior  
  4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
articolului 3 al Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului   
  5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii   nr. 68/1992    pentru     alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  
  6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii    nr. 68/1992    pentru    alegerea  Camerei Deputaţilor şi a Senatului. 
  Dat fiind subiectul comun de reglementare, s-a formulat sugestia, 
acceptată, ca primele două puncte de pe ordinea de zi să fie discutate 
împreună. În cadrul discuţiilor asupra lor, domnii deputaţi Liviu Alexandru 
Mera şi Gheorghe Vâlceanu au apreciat ca pozitivă iniţiativa cuprinsă în cele 
două propuneri legislative de acordare a unui sprijin familiilor cu mai mulţi 
copii.  
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  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera a formulat două 
amendamente la articolele 1 şi 2 ale propunerii înscrise la punctul doi al 
ordinii de zi, şi anume: cuantumul lunar al alocaţiei de stat pentru copii, 
acordată potrivit Legii nr. 61/1993, să se majoreze în raport cu numărul de 
copii din familie (art. 1), iar de aceste majorări să nu beneficieze copiii ale 
căror familii au un venit lunar, pe membru de familie, de peste 3.000.000 lei 
(art. 2). 
  În dezbaterea celor două amendamente, s-au confruntat puncte de 
vedere diferite. Pe de o parte, doamna deputat Mitzura Arghezi şi domnul 
deputat Petre Ţurlea au susţinut că alocaţia de stat se acordă copilului şi nu 
părinţilor şi, deci, nu trebuie să se facă diferenţiere în ce priveşte alocaţia de 
stat acordată copiilor în funcţie de veniturile părinţilor, iar domnii deputaţi 
Marţian Dan şi Tănase Tăvală s-au raliat punctului de vedere al autorului 
amendamentelor. În plus, domnul deputat Marţian Dan a apreciat că chiar 
dacă Guvernul consideră că nu poate fi susţinută promovarea acestei 
propuneri legislative, situaţia economică şi socială gravă din ţară -  care a 
extins, în ultimii trei ani, sărăcia la dimensiuni de-a dreptul catastrofale - 
impune majorarea alocaţiei de stat pentru copii şi a alocaţiei suplimentare 
pentru familiile cu mai mulţi copii. Actualele alocaţii sunt, ca nivel, mai 
degrabă simbolice decât un ajutor efectiv acordat familiilor nevoiaşe pentru 
întreţinerea, creşterea şi educarea copiilor. 
  Amendamentele domnului deputat Liviu Alexandru Mera au fost 
adoptate, cu majoritate de voturi, iar propunerile legislative de la punctele 1 şi 
2 de pe ordinea de zi au primit aviz favorabil, tot cu majoritate de voturi. 
  Pe marginea punctului 3 al ordinii de zi au intervenit domnii 
deputaţi Tănase Tăvală şi Petre Ţurlea. Primul a apreciat că proiectul de lege 
respectiv conţine propuneri benefice pentru ajutorarea studenţilor, iar 
secundul a propus amendarea titlului, care ar trebui să fie “Lege privind 
susţinerea materială a unor categorii de studenţi”. 
  Dacă amendamentul n-a întrunit numărul de voturi necesar 
admiterii lui, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu majoritate de voturi. 
  Trecându-se la dezbaterea punctelor 4 şi 5 de pe ordinea de zi, 
care au aproape acelaşi obiect de reglementare şi conţin soluţii asemănătoare,  
domnul deputat Liviu Alexandru Mera a declarat că nu este de acord cu nici 
unul dintre cele două proiecte, dacă nu se modifică şi competenţa celor două 
Camere parlamentare, aspect ce implică însă revizuirea Constituţiei. Domnul 
deputat Petre Ţurlea a susţinut cele două propuneri legislative, fiind de acord 
cu reducerea numărului deputaţilor şi senatorilor. 
  În intervenţia sa, domnul deputat Marţian Dan a atras atenţia 
asupra unor nuanţe electoraliste ce se regăsesc în textele celor două propuneri 
legislative. Desigur, reducerea numărului de parlamentari şi introducerea unor 
elemente suplimentare de raţionalizare a activităţii parlamentare sunt aspecte 
importante şi ele trebuiesc analizate cu toată răspunderea. Din păcate, autorii 
propunerilor legislative nu au făcut o analiză temeinică a acestor aspecte şi au 
venit cu propuneri discutabile. Reducerea cu jumătate a numărului deputaţilor 
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şi la aproape o treime a numărului actual al senatorilor, aşa cum propune 
domnul deputat Valeriu Tabără în iniţiativa legislativă pe care a prezentat-o, 
comportă unele discuţii. Ea poate avea consecinţe nefavorabile asupra 
reprezentativităţii în forul legislativ al ţării, cât şi riscul ca românii din 
judeţele în care sunt minoritari să nu mai fie reprezentaţi în Parlament. În 
plus, modalitatea propusă pentru alegerea membrilor Senatului poate duce la 
consecinţe ce ar îngusta baza de susţinere a Guvernului şi, prin urmare, la 
debilitarea actului de guvernare etc. În general, în ce priveşte reducerea 
numărului de membri ai celor două Camere trebuie să se procedeze cu atenţia 
necesară luând în seamă atât experienţa noastră cât şi datele referitoare la 
numărul de parlamentari din alte ţări având o populaţie mai mică decât cea a 
României, o populaţie apropiată de cea a ţării noastre sau o populaţie mai 
mare decât a noastră pentru a nu emite judecăţi sumare atât de drage unor 
populişti şi unor publicişti puţin documentaţi şi familiarizaţi în aceste 
probleme. Pentru a fi mai concret, reamintesc faptul că autorii celor două 
îniţiative legislative propun 170 şi respectiv 171 membri pentru Camera 
Deputaţilor, iar pentru Senat 51 membri (propunerea legislativă a domnului 
Valeriu Tabără) şi 84 membri (propunerea domnului Marian Enache). Iată, 
acum, şi o seamă de date referitoare la aceeaşi problemă din alte state.  

Ţări cu parlament unicameral: în Norvegia, Storting-ul este 
format din 165 membri (art. 57 din Constituţie), în Suedia,   Riksdag-ul  are 
în componenţa sa 349 membri (art. 1 din Capitolul al III-lea al Constituţiei), 
în Grecia, conform art. 51 din Constituţie, numărul deputaţilor, care se 
fixează prin lege, nu poate fi mai mic de 200 şi nici superior cifrei de 300, în 
Portugalia, Adunarea Republicii are cel puţin 230 şi cel mult 235 de membri 
(art. 151 din Constituţie), în Georgia, Parlamentul este alcătuit din 150 
membri aleşi pe baza sistemului proporţional şi 85 membri aleşi pe baza 
sistemului majoritar (art. 49 din Constituţie).  

Ţări cu parlament bicameral: în Republica Cehă, Camera 
Deputaţilor are 200 deputaţi, iar Senatul 81 membri (art. 16, alin. (1) şi (2) din 
Constituţie), în Polonia, Seimul numără 460 membri, iar Senatul 100 membri 
(art. 96 şi 97 din Constituţie), în Italia, Camera Deputaţilor are 630 membri 
(art. 56 din Constituţie), iar Senatul 315 senatori aleşi (art. 57 din Constituţie), 
la care se adaugă senatori de drept şi senatori pe viaţă (art. 59 din Constituţie). 

Datele menţionate, la care s-ar putea adăuga şi altele, dovedesc 
un lucru important: numărul parlamentarilor existent în prezent poate fi, 
desigur, redus, dar acest lucru trebuie făcut pe baza unor criterii bine 
conturate, echilibrate şi degrevate de orice prejudecăţi sau mobiluri de tip 
electoralist. Nu se poate trece cu vederea peste faptul că democraţia costă mai 
mult decât regimul totalitar, dar beneficiile pe care ea le aduce dezvoltării 
societăţii sunt incomparabil mai mari şi de durată comparativ cu ceea ce se 
întâmplă într-un regim totalitar. 
  Domnul deputat Tănase Tăvală a propus ca celor două propuneri 
legislative să nu li se acorde aviz favorabil.  
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  Trecându-se la vot, cu majoritate de voturi, deputaţii au hotărât 
să nu avizeze favorabil cele două propuneri legislative de la punctele 4 şi 5 de 
pe ordinea de zi. 
  În cursul examinării ultimului punct de pe ordinea de zi, domnul 
deputat Tănase Tăvală a propus avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
  Invocând argumente de ordin constituţional, în primul rând, 
domnii deputaţi Petre Ţurlea, Mitzura Arghezi, Liviu Alexandru Mera şi 
Marţian Dan au 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, deputaţii au hotărât să nu acorde aviz 
favorabil acestei propuneri legislative. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


