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Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din data de 26 noiembrie 1997 

 

Lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din 
data de 26 noiembrie 1997 au fost conduse de vicepreşedintele Comisiei, dl OTTO 
WEBER. 

Au fost prezenţi 10 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: ION OLTEAN, din Grupul 
parlamentar al USD-PD şi TOKAY GYÖRGY, din Grupul parlamentar UDMR, care sunt 
membri ai guvernului; dl deputat MARŢIAN DAN, din Grupul parlamentar PDSR; dl 
deputat IOAN PINTEA, deputat independent Şi dl secretar ŞERBAN RĂDULESCU-
ZONER, din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, aflat în concediu de boală. 

Dl preşedinte de şedinţă OTTO WEBER a adus la cunoştinţă ordinea de zi, care cuprinde 
următoarele puncte: 

1. Propunerea legislativă privind responsabilitatea ministerială (P.l. 328/17.11.1997); 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993 privind 
acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor (P.l. 
329/17.11.1997); 

3. Propunerea legislativă pentru organizarea şi desfăşurarea Referendumului (P.l. 
330/20.11.1997); 

4. Proiectului de Hotărâre privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
fenomenelor de discriminare etnică (B.P. 1185/19.11.1997); 

5. Diverse: 
• µ Scrisoarea Prefecturii judeţului Harghita şi Scrisoarea Consiliului Judeţean 

Covasna, referitoare la comentariile apărute în legătură cu situaţia 
românilor din Harghita şi Covasna; 

• µ Material documentar privind situaţia românilor şi a Episcopiei Ortodoxe 
Române din judeţele Harghita şi Covasna. 

Dl preşedinte de şedinţă, înainte de a pune la vot ordoinea de zi, propune amânarea 
dezbaterii la punctele 2 şi 4 ale ordinii de zi, deoarece pentru punctul 2 există un proiect 
asemănător în dezbaterea Senatului, iar pentru punctul 4 există propunerea de a fi discutat 
în şedinţă comună cu Senatul. 
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Comisia a fost de acord, cu unanimitate de voturi, cu scoaterea acestor puncte de pe 
ordinea de zi. 

Noua ordine de zi a fost aprobată în unanimitate. 

La punctul 1 al ordinii de zi, Propunerea legislativă privind responsabilitatea 
ministerială (P.l. 328/17.11.1997), dl deputat KONYA HAMMAR ALEXANDRU a 
propus amânarea discutării lui, deoarece un proiect similar, aparţinând dlui ADRIAN 
SEVERIN a fost înaintat acum trei ani Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor şi nu a 
fost trecut pe ordinea zi în acest interval. Din acest motiv domnia sa consideră că la mijloc 
există un interes politic al actualei opoziţii şi este de părere că ar fi necesar ca cele două 
propuneri să fie discutate concomitent. 
Dl deputat PETRE ŢURLEA consideră că nu iniţiatorul unei legi e important, ci faptul ca 
membrii guvernului să îşi asume responsabilitatea pentru actele de guvernare care le 
aparţin. Din cauza aceasta, legea este urgentă şi necesară. 

Dl KONYA HAMMAR ALEXANDRU este de acord că legea este utilă şi, în fond, este 
sarcina opoziţiei de a propune asemena proiecte de lege. 

Doamna deputat MITZURA ARGHEZI arată că şi sindicatele au cerut o asemena lege şi ea 
nu mai poate fi întârziată. 

Dl deputat TĂNASE TĂVALĂ consideră că legea este binevenită şi intră şi în 
preocupările guvernului elaborarea unei asemenea legi. Comisia noastră poate da un aviz 
favorabil, luând în considerare şi celelalte propuneri similare existente. Decizia finală 
aparţine comisiei sesizate în fond, care ar putea propune ca ele să fie discutate împreună. În 
legătură cu aspectele sesizate de dna expert IVĂNCESCU, la art. 23 (existenţa a două 
categorii de miniştri şi a responsabilităţii diferite a lor) dl deputat TĂNASE TĂVALĂ 
consideră că procedurile existente sunt acoperitoare, deoarece pentru miniştrii parlamentari 
funcţionează mecanismul ridicării imunităţii, iar pentru cei neparlamentari există 
intervenţia Preşedintelui, care poate decide începerea urmăririi penale. 

Supusă la vot, Propunerea legislativă privind responsabilitatea ministerială a primit 
aviz favorabil cu unanimitate de voturi, cu recomandarea ca să fie luate în considerare şi 
celelalte propuneri legislative existente. 

Se trece la punctul trei al ordini de zi, Propunerea legislativă pentru organizarea şi 
desfăşurarea Referendumului. Membrii Comisiei au fost de acord, cu unanimitate de 
voturi, să se acorde aviz favorabil acestei propuneri legislative. 

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi. Dl preşedinte de şedinţă, dl deputat OTTO 
WEBER informează membrii Comisiei că există o serie de materiale de informare venite 
din partea unor instituţii publice, privind situaţia din judeţele Covasna şi Harghita. 

Dl deputat PETRE ŢURLEA consideră că felul în care sunt redactate se înscrie pe linia 
atacurilor venite din partea UDMR, din ultimii şapte ani. Nu tot ce scrie în aceste scrisori 
trebuie luat ad litteram; datele conţinute trebuie privite cu circumspecţie şi trebuie privită 
realitatea din aceste judeţe. 

Dl deputat KONYA HAMMAR ALEXANDRU arată că este vorba de scrisori oficiale, ale 
unor instituţii oficiale iar datele conţşinute sunt şi ele reale. Domnia sa consideră că este 
vorba de atacarea unui popor, în valorile lui fundamentale şi, de vreme ce de la tribuna 
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Camerei UDMR a fost calificat drept "partid fascist", este evident că se duce o politică 
împotriva maghiarilor. 

Dl deputat OVIDIU ŞINCAI propune amânarea discuţiei pentru următoarea şedinţă, pentru 
ca membrii Comisiei să poată studia mai bine materialele prezentate. În urma discuţiei, 
Comisia ar trebui să-şi formuleze un punct de vedere echilibrat cu privire la aceste 
probleme, plecând de la perspectiva drepturilor omului şi a respectării lor. În viitor ar fi 
posibilă, pe baza acestor concluzii şi opinii, lărgirea discuţiei, prin invitarea unor persoane 
interesate. 

Doamna deputat MITZURA ARGHEZI a arătat că aceste scrisori reflectă o problemă 
politică şi conducătorii din ambele judeţe nu recunosc că fac presiuni asupra românilor. 
Este contrariată că materialul de la Covasna nu are numele celor care l-au redactat. 
Discuţiile nu au rost, pentru că nu maghiarii sunt vinovaţi, ci conducerea UDMR, care 
doreşte izolarea minorităţii maghiare. Cunoaşterea limbii oficiale este necesară. 

Dl deputat PETRE ŢURLEA arată că nu este de acord cu propunerea dlui OVIDIU 
ŞINCAI, deoarece Comisia nu trebuie să răspundă acestor scrisori. În plus, dacă trebuie 
luate decizii, ele se iau pe baza unui vot care, ca şi la moţiune, va fi un vot politic. 

Dl deputat ALEXANDRU MERA  arată că la Senat Comisia pentru Drepturile Omului a 
înfiinţat o subcomisie care se va deplasa în cele două judeţe. Propune să ne asociem şi noi 
activităţii acestei subcomisii. 

Doamna deputat IACOB ELENA consideră că şi Comisia noastră ar trebui să instituie o 
astfel de subcomisie, pentru cunoaşterea realităţii. 

Dl deputat TĂNASE TĂVALĂ propune să se instituie o comisie mixtă, Senat - Camera 
Deputaţilor.  

Dl preşedinte de şedinţă supune la vot propunerea de a se lua legătura cu Senatul pentru 
instituirea unei comisii mixte. Cu majoritate de voturi şi un vot împotrivă, această 
propunere este acceptată. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte de şedinţă declară închise lucrările din data de 
26 noiembrie 1997. 

 

PREŞEDINTE,                                                                                     SECRETAR, 

 

Marţian Dan                                                                                         Ovidiu Şincai 

 

 


