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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele  minorităţilor naţionale, din ziua de 4 martie 1998, au participat 
10 membri ai acesteia, lipsind următorii deputaţi: dl. Tokay Gheorghe, din 
Grupul parlamentar al UDMR - membru al Guvernului, dl. Ovidiu Şincai, din 
Grupul parlamentar al PDSR - plecat într-o delegaţie, dl. Ioan Pintea, 
independent şi dl. Viorel Hrebenciuc, din Grupul parlamentar al PDSR. 
  La propunerea domnului preşedinte Marţian Dan, a fost aprobată 
în unanimitate următoarea ordine de zi: 
  1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995. 
  2. Propunerea   legislativă   de   modificare   a   Legii nr. 49 din 
29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război. 
  Pe marginea Ordonanţei de urgenţă nr. 36/1997, au avut loc 
ample discuţii, membrii comisiei plasându-se pe poziţii diferite, mai ales în 
privinţa modificărilor aduse articolelor din Capitolul XII din cuprinsul 
Titlului II al Legii învăţământului nr. 84/1995 în care sunt reglementate 
problemele referitoare la învăţământul pentru persoanele aparţinând 
minorităţilor naţionale. 
  Domnii deputaţi Wittstock Eberhard - Wolfgang şi Konya 
Hamar Alexandru au pledat pentru neacceptarea amendamentelor adoptate de 
Senat   prin   care   se modifică textele Ordonanţei de urgenţă referitoare la 
art. 118, 120 şi 123 din Legea învăţământului. În cuvântul său, dl. deputat 
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Tănase Tăvală s-a plasat pe aceeaşi poziţie, pronunţându-se pentru avizarea 
favorabilă a Ordonanţei în forma trimisă de către Guvern Parlamentului.  
  Dl. deputat Şerban Rădulescu-Zoner s-a pronunţat pentru 
menţinerea textului iniţial al Ordonanţei privind modificarea art. 118 şi 123 
din Legea învăţământului, dar în favoarea art. 120 al aceleiaşi legi, cu 
modificările aduse de Senat Ordonanţei de urgenţă, în sensul păstrării 
prevederilor privind predarea în română a Geografiei şi Istoriei României în 
gimnaziile şi liceele cu predare în limba minorităţilor naţionale. Un punct de 
vedere similar a exprimat şi domnul deputat Otto Weber, domnia sa 
referindu-se la experienţa personală pe care a avut-o, ca minoritar, atunci 
când a studiat, în liceu, Istoria şi Geografia României în limba română. 
  Alţi deputaţi - domnii Alexandru Konya Hamar şi Wittstock 
Eberhard - Wolfgang  - s-au pronunţat împotriva acestei prevederi ce a fost 
introdusă de Senat în textul art. 118 alin. (2). De ce să nu fie studiate, în 
învăţământul gimnazial şi liceal, Istoria românilor şi Geografia României în 
limba maternă a elevilor aparţinând diferitelor minorităţi naţionale? se 
întreabă domnul Alexandru Konya. Aceste două obiecte de studiu nu sunt 
dogme, ci ştiinţe. De vreme ce sunt ştiinţe, nu înţeleg raţiunile pentru care ele 
n-ar trebui studiate în limba maternă. 
  În replică, domnul deputat Petre Ţurlea a arătat că învăţarea 
celor două discipline în limba română de către elevii minoritari le oferă 
acestora o şansă în plus de a învăţa bine limba română, care este o condiţie ca 
ei să-şi dezvolte toate virtualităţile ca cetăţeni apţi să-şi valorifice integral 
aptitudinile ca parteneri egali în toate sferele de activitate din ţara noastră. 
  Dl. deputat Petre Ţurlea a cerut respingerea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 36/1997 în integralitatea ei sau, în cazul în care această cerere nu 
este agreată de majoritatea membrilor comisiei, avizarea favorabilă a 
variantei adoptate de Senat, căreia urmează să-i aducem unele modificări.  
  În acelaşi sens s-a pronunţat şi doamna deputat Mitzura Arghezi. 
  Domnul preşedinte Marţian Dan, manifestându-şi ataşamentul 
faţă de principiul asigurării posibilităţilor efective de instruire în limba 
maternă, în învăţământul superior, pentru persoanele aparţinând minorităţilor 
naţionale, şi-a exprimat rezerve faţă de acele puncte de vedere care 
promovează o politică de separare a învăţământului superior pentru minorităţi 
şi de creere a unor sisteme paralele de învăţământ superior pentru români şi 
pentru persoanele aparţinând minorităţilor naţionale. Din contră, soluţia unui 
învăţământ superior cu structuri şi activităţi multiculturale prezintă avantajul 
de a fi una europeană şi de a facilita apropierea şi cunoaşterea reciprocă 
dintre tinerii români şi tinerii aparţinând minorităţilor naţionale din România 
ca premisă a unei convieţuiri istorice armonioase. 
  Pe marginea aceleiaşi Ordonanţe s-au purtat unele discuţii şi în 
legătură cu predarea religiei în învăţământul preuniversitar care face, de 
asemenea, obiectul modificării Legii învăţământului.  
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  Domnul deputat Petre Ţurlea s-a pronunţat împotriva acelei 
dispoziţii din art. 9 alin. (2) al Ordonanţei care oferă posibilitatea cultelor 
religioase recunoscute de stat să ceară "înfiinţarea şi funcţionarea unor 
structuri de învăţământ laic, în sistemul naţional de învăţământ, sub 
coordonarea şi controlul Ministerului Învăţământului". Domnul deputat îşi 
întemeiază obiecţia împotriva acestei prevederi pe faptul că cele aproximativ 
15 culte religioase recunoscute de stat ar putea încerca să creeze o mulţime de 
licee pe care statul să fie apoi obligat să le finanţeze. În sprijinul propunerii 
sale domnul deputat Petre Ţurlea invocă şi unele considerente de ordin 
istoric. Este vorba de faptul că, înainte de 1918, existau în Transilvania, 
pentru români, sute de şcoli confesionale finanţate de cultele religioase, statul 
maghiar neacordându-le nici un fel de subvenţie. 
  Deoarece din luările de cuvânt ale deputaţilor s-au desprins o 
seamă   de   opinii   divergente    privind   avizarea    Ordonanţei de urgenţă 
nr. 36/1997 şi s-au formulat idei de modificare a textelor discutate, s-a decis, 
la propunerea domnului preşedinte Marţian Dan, ca toţi membrii comisiei 
care au avansat astfel de propuneri să depună amendamente în scris, spre a fi 
analizate şi supuse votului în următoarea şedinţă a comisiei. 
  Punctul 2 de pe ordinea de zi nu a mai fost luat în discuţie 
deoarece iniţiatorul respectivei propuneri legislative, domnul deputat Petre 
Ţurlea, membru al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, nu a fost prezent în ultima parte a şedinţei, deoarece a 
fost invitat la o discuţie în cadrul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 
 
 
 
PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
 
Marţian Dan       Şerban Rădulescu-Zoner  


