
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA

 lucrărilor Comisiei din data de 9 octombrie 2001

Azi, 9 octombrie 2001, au avut loc lucrările Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi -
aprobată în unanimitate - propunerea legislativă pentru completarea art.77
din Legea 70/1991 privind alegerile locale, modificată şi completată prin
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/12.04.2000.

La lucrări au participat 13 deputaţi, fiind absenţi: dl deputat Gheorghe
Tokay din Grupul parlamentar al UDMR, domnii deputaţi Filip Georgescu şi
Tiberiu Ovidiu Muşetescu din Grupul parlamentar al PSD, dl deputat Tiberiu
Ovidiu Muşetescu fiind membru al Guvernului.

Propunerea legislativă vizează îmbunătăţirea reprezentării
organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în consiliile
locale şi judeţene, prin repartizarea unui mandat de consilier, la
redistribuirea mandatelor rămase, acelei organizaţii - dintre cele amintite -
care obţine cele mai multe voturi, candidaţii din partea acesteia fiind scutiţi
de atingerea pragului electoral prevăzut în Legea 70/1991.

Textul iniţial al iniţiativei legislative a fost amendat de dl deputat
Wittstock Eberhard-Wolfgang, pe considerente de tehnică legislativă. Primul
amendament introdus a constat din reformularea punctului 1 al propunerii
legislative în discuţie, astfel: la articolul 77, după alin.(3), se introduce
alin.(31) cu următorul cuprins - "Pragul electoral nu se aplică listelor de
candidaţi prezentate de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor
naţionale". Al doilea amendament a constat din reformularea punctului 2 al
propunerii legislative în discuţie, prin introducerea alineatelor (51) şi (52)
după alin.(5) al articolului 77 din lege, după cum urmează:
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"(51) - Listele de candidaţi prezentate de organizaţiile cetăţenilor
aparţinând minorităţilor naţionale care n-au obţinut cel puţin un mandat de
consilier la repartizarea mandatelor prevăzută la alin. (4), participă la
repartizarea mandatelor rămase, conform dispoziţiilor alin.(5), numai o
singură dată, acordându-se acestora câte un mandat. La o eventuală repetare
a operaţiunii aceste liste nu mai sunt luate în considerare."

"(52) - În cazul în care mai multe organizaţii ale cetăţenilor aparţinând
unei minorităţi naţionale au prezentat liste de candidaţi în aceeaşi
circumscripţie electorală, mandatul atribuit conform alin. (51), se acordă
organizaţiei care a obţinut cele mai multe voturi. În cazul în care două sau
mai multe organizaţii au obţinut acelaşi număr de voturi, desemnarea se face
prin tragere la sorţi."

Propunerile de amendare au întrunit majoritatea, fiind adoptate de
membrii Comisiei, după ce - în prealabil - mai mulţi deputaţi s-au exprimat
în favoarea introducerii acestei discriminări pozitive pentru minoritari în
textul Legii  70/1991.

Supusă la vot, iniţiativa legislativă a primit aviz favorabil în forma
amendată, cu majoritate de voturi.
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