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   La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale au participat 12 deputaţi, lipsind dl. deputat 
Ioan Pintea - independent, dl. deputat Viorel Hrebenciuc (din Grupul 
parlamentar al PDSR), precum şi dl. deputat Valeriu Stoica – care este 
membru al Guvernului.  Pe ordinea de zi; aprobată în unanimitate, au fost 
înscrise următoarele iniţiative legislative: 
  1. Proiectul   de   Lege   privind  aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului   nr. 51/2000   pentru    modificarea    prevederilor  
Legii nr. 2/1992 privind acordarea de indemnizaţii membrilor Academiei 
Române  
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr. 58/2000 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei 
salariale  şi financiare în regiile autonome, societăţile şi companiile naţionale 
şi   în   unele societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, în anul 2000  
  3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 63/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 68/1992 
pentru alegerea Camera Deputaţilor şi a Senatului, a Legii nr. 69/1992 pentru 
alegerea Preşedintelui României şi a Legii nr. 70/1991 privind alegerile 
locale. 
  Deputaţii au avizat favorabil proiectul de lege de la punctul 1 cu 
unanimitate de voturi. 
  În cursul dezbaterilor asupra proiectului de lege de la punctul 2 al 
ordinii de zi mai mulţi deputaţi au evidenţiat  importanţa pe care o are 
responsabilizarea administratorilor şi managerilor regiilor autonome şi, 
respectiv, ai societăţilor comerciale cu capital majoritar de stat, prin corelarea 
salarizării acestora cu performanţele economice ale agenţilor economici pe 
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care îi conduc. Domnii deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner şi Liviu Alexandru 
Mera au susţinut eliminarea dispoziţiei de limitare la anul 2000 a prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă nr. 58/2000, motivând că problema agenţilor 
economici de stat producători de pierderi va rămâne o problemă dificilă şi în 
viitor, ca urmare a marilor dificultăţi pe care le are economia românească în 
procesul de tranziţie. Domnul deputat Marţian Dan s-a opus acelor puncte de 
vedere care s-au pronunţat împotriva limitării prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă nr. 58/2000 la cadrele cronologice ale anului 2000. În susţinerea 
acestei abordări, domnul deputat a atras atenţia asupra faptului că prevederile 
Ordonanţei de urgenţă se corelează cu unele dispoziţii ale Legii bugetului de 
stat nr. 76/2000 şi cu alte reglementări legate de caracteristicile evoluţiei 
economiei româneşti în acest an. În plus, trebuie să se ia în considerare faptul 
că dispoziţiile din textul ordonanţei de urgenţă cu privire la contractele 
colective de muncă şi restricţiile privind salariile angajaţilor agenţilor 
economici plasaţi sub incidenţa Ordonanţei de urgenţă nr. 58/2000 pun deja 
un număr de probleme complicate care se cer a fi analizate cu toată 
seriozitatea şi nu tratate printr-o dispoziţie de factură globală prin care să se 
consacre valabilitatea nelimitată în timp a prevederilor din ordonanţa de 
urgenţă. 
  În cele din urmă, comisia s-a pronunţat, cu majoritate de voturi, 
în favoarea eliminării din textul ordonanţei a referirilor limitative la anul 
2000. 
  A  fost   respins   la   vot  şi un   alt   amendament al domnului 
deputat Liviu-Alexandru Mera prin care se dorea extinderea valabilităţii 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2000 şi asupra 
băncilor cu capital majoritar de stat, pe motiv că acestea nu fac obiectul 
ordonanţei, deoarece ele nu înregistrează pierderi. 
  S-a eliminat din textul iniţial al proiectului de lege, la propunerea 
domnului deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, includerea Regiei 
Autonome “Monitorul Oficial” sub incidenţa prevederilor acestuia, pe 
considerentul separaţiei puterilor în stat. După cum se ştie Legea nr. 202/1998 
privind organizarea Monitorului Oficial al României consacră, în lumina 
dispoziţiilor art. 3, funcţionarea acestei regii autonome sub autoritatea 
Camerei Deputaţilor. În plus, s-a evidenţiat, de către domnul deputat Marţian 
Dan, că includerea Regiei Autonome “Monitorul Oficial” între întreprinderile 
care cauzează mari pierderi economiei naţionale este eronată, în dezacord cu 
realitatea faptelor referitoare la situaţia economico-financiară a acestei regii 
autonome, care este o unitate ce realizează profituri consistente şi indicatori 
de calitate demni de toată preţuirea. 
  În forma sa amendată, şi proiectul de lege de la punctul 2 a 
primit aviz favorabil. 
  La dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi s-au manifestat 
opinii divergente în ceea ce priveşte oportunitatea implementării cărţii de 
alegător în sistemul electoral românesc, însă un amendament de eliminare a 
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acesteia din textul Legii nr. 68/1992 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului a fost respins prin votul majorităţii membrilor comisiei. 

S-a mărit, printr-un amendament acceptat de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi, termenul de păstrare în arhivă a documentelor şi 
buletinelor   de vot – de la 3 luni, cât prevede textul Ordonanţei de urgenţă, la 
1 an – în vederea asigurării posibilităţilor de investigare aprofundată a 
contestării rezultatelor votării, în caz de fraudă. 
  Un alt amendament însuşit de membrii comisiei şi propus de 
domnul deputat Marţian Dan, a vizat eliminarea modificării constând în 
introducerea - sub autoritatea guvernului - a stabilirii numărului de mandate 
pentru fiecare dintre circumscripţiile electorale, prevăzută în textul 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/2000 la punctul 1 al art. I, referitor 
la art. 3, alin.(6) şi, respectiv, la  Anexa nr. 1 din Legea nr. 68/1992.  
  În schimb, amendamentul de fond, aparţinând tot domnului 
deputat Marţian Dan, care viza eliminarea tuturor referirilor la oficiile 
electorale de la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti - nou instituite prin 
această ordonanţă de urgenţă - nu a întrunit numărul de voturi necesar, fiind 
respins.  
  În final, proiectul de lege de la punctul 3, cu amendamentele 
acceptate de comisie, a primit aviz favorabil. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 
 
   
 
 

 
 

 


