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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din data de 21 martie 2000 

 
 
 

  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele   minorităţilor naţionale din data de 21 martie 2000 au participat 
11 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: Otto Weber (PNŢCD-Civic-Ecologist) – 
plecat în delegaţie, Viorel Hrebenciuc (PDSR), Ioan Pintea (PD) şi Valeriu 
Stoica (PNL) – care este membru al Guvernului. 
  Pe ordinea de zi a şedinţei, aprobată în unanimitate, au fost 
înscrise următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă pentru completarea articolului 123 din 
Legea învăţământului nr. 84/1995 modificată prin Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 36/1997  
  2. Propunerea legislativă privind “Confiscarea averilor 
conducătorilor de întreprinderi, bănci, instituţii de stat şi organizaţii obşteşti 
care au adus prejudicii bugetelor naţionale în perioada 1990-1998 şi au datorii 
la acestea”  
  3. Propunerea legislativă privind acordarea titlului de 
“Ambasador onorific al României”. 
  La dezbaterile asupra punctului 1 al ordinii de zi, deputaţii au 
exprimat – în intervenţiile lor – două puncte de vedere contradictorii. Astfel, 
domnul deputat Petre Ţurlea şi doamna deputată Mitzura Arghezi s-au 
pronunţat pentru acordarea avizului favorabil, considerând că învăţământul – 
inclusiv în limba oficială – în cadrul instituţiilor de învăţământ superior 
multiculturale, propus prin această iniţiativă legislativă, este în spiritul 
valorilor democratice europene. A fost invocat ca argument şi avizul favorabil 
dat de  Consiliul Legislativ. Un punct de vedere apropiat a exprimat şi domnul 
deputat Marţian Dan. 
  Pe de altă parte, parlamentari din arcul puterii şi alţii, printre care 
domnii Tănase Tăvală, Tokay György şi Wittstock Eberhard-Wolfgang au 
propus respingerea iniţiativei în discuţie. În sprijinul acestei poziţii, vorbitorii 
au evocat faptul că Lega învăţământului nr. 84/1995, aşa cum a fost ea 
modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 şi în urma 
examinării textului acesteia în cele două Camere ale Parlamentului, este o 
lege constituţională, fapt atestat şi de Decizia Curţii Constituţionale nr. 119 
din 29 septembrie 1998. Prin urmare, nu există temeiuri de a reveni asupra 
problemei instituţiilor de învăţământ superior în formulă multiculturală, aşa 
cum propun iniţiatorii acestei propuneri legislative. 
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  Fiind supusă la vot, propunerea de neavizare – venită din partea 
domnului deputat Tănase Tăvală -  a obţinut majoritatea de voturi, propunerea 
legislativă nefiind astfel avizată.  
  Propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi a fost 
amânată – cu majoritate de voturi – fiind considerată bună în fond, dar 
redactată impropriu, urmând ca – pe baza reformulării şi îmbunătăţirii ei de 
către iniţiatori - să fie repusă în discuţie într-o şedinţă viitoare a Comisiei. 
  A primit aviz favorabil - cu unanimitate de voturi - propunerea 
legislativă privind acordarea titlului de “Ambasador onorific al României”, cu 
recomandarea de a ţine cont de observaţiile şi sugestiile formulate în avizul 
Consiliului Legislativ.  
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


