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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele   minorităţilor naţionale  din data de 23 martie 2000 au participat 
10 deputaţi,  fiind absenţi următorii deputaţi: Viorel Hrebenciuc (PDSR), Otto 
Weber (PNŢCD-Civic-Ecologist), Ioan Pintea (independent, afiliat pe lângă 
Grupul parlamentar PD), Marţian Dan (PDSR) – aflat în delegaţie 
parlamentară în străinătate, şi Valeriu Stoica (PNL) – membru al Guvernului. 
  Pe ordinea de zi, aprobată în unanimitate, au fost înscrise 
următoarele puncte: 
  1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 16/2000 pentru completarea  art. 5 alin. (1) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului 
naţional de solidaritate  
  2. Propunerea legislativă privind declaraţiile de avere şi controlul 
veridicităţii acestora 
  3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de 
Informaţii. 
  În cadrul dezbaterilor asupra proiectului de lege de la punctul 1 
al ordinii de zi, majoritatea deputaţilor s-au exprimat în favoarea avizării 
favorabile, considerând justificată modificarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/1999 de înfiinţare a Fondului Naţional de Solidaritate, 
întrucât prin reglementarea unor noi destinaţii ale sumelor colectate în cadrul 
acestui fond, se prevede şi asigurarea resurselor financiare pentru rezolvarea 
unor probleme urgente de ordin social, medical şi de utilitate publică, 
constând din cofinanţarea unor programe de servicii socio-medicale, 



 2

completarea cheltuielilor necesare asigurării medicaţiei persoanelor infestate 
cu HIV/SIDA, precum şi pentru construirea, repararea, amenajarea şi 
modernizarea unor instituţii de interes public.  
  Supus la vot, proiectul de lege a primit aviz favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
  Iniţiativa legislativă privind declaraţiile de avere şi controlul 
veridicităţii acestora, înscrisă la punctul 2 al ordinii de zi, a fost considerată 
binevenită - ca idee, în condiţiile creşterii infracţionalităţii economice şi a 
corupţiei în rândul funcţionarilor statului, dar mai mulţi vorbitori au subliniat 
că propunerea legislativă încalcă unele prevederi constituţionale, mai ales, în 
contextul în care ar fi fost mai simplă amendarea unei legi existente în 
domeniu – Legea nr. 115/1996 privind declararea şi controlul averilor 
demnitarilor, magistraţilor, funcţionarilor publici şi a unor persoane cu 
funcţii de conducere. 

Deputaţii au decis, cu majoritate de voturi, neacordarea avizului 
favorabil, însuşindu-şi observaţiile   Consiliului   Legislativ, conform    cărora 
iniţiatorii ar trebui să   reformuleze   propunerea legislativă sub forma altei 
iniţiative legislative de modificare şi completare a legii sus amintite. 
  Considerată corespunzătoare în fond şi aliniată legislaţiei 
europene în materie de respectarea drepturilor  fundamentale ale omului şi 
limitare a atribuţiilor serviciilor secrete,  dar redactată neclar, propunerea 
legislativă de la punctul 3 al ordinii de zi a fost avizată favorabil, cu 
majoritate de voturi. Deputaţii au recomandat comisiei sesizate în fond să ţină 
cont de observaţiile justificate ale Consiliului Legislativ pe marginea acesteia. 
O altă propunere de amânare a dezbaterilor asupra acestei iniţiative 
legislative, în scopul audierii unui reprezentant autorizat al Serviciului Român 
de Informaţii, formulată în prealabil  de doamna deputată Iacob Elena, a căzut 
la vot, neîntrunind majoritatea necesară. 
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