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  La şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale din data de  2 septembrie 1999 au participat 9 deputaţi, 
fiind absenţi   domnii   deputaţi:   Viorel Hrebenciuc, din Grupul parlamentar 
al PDSR, Ioan Pintea - independent şi doamna deputată Elena Iacob, din 
Grupul parlamentar al PNŢCD. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, care, în deschidere, a supus spre aprobare ordinea de zi, 
pe care sunt incluse următoarele puncte: 

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror 
contracte de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor 
militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării 
aparatului central, comandamentelor de armă, inspectoratelor generale, 
marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului de 
Interne. 

3. Propunerea legislativă privind pensionarea cu reducere de 
vârstă şi diminuarea proporţională a cuantumului pensiei a unor persoane. 

Ordinea de zi a fost acceptată de membrii comisiei cu 
unanimitate de voturi. 

Înainte de a se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea 
de zi, mai mulţi membri ai comisiei au propus să se adreseze, în numele 
acesteia, un protest Biroului permanent al Camerei Deputaţilor în legătură cu 
faptul că a admis discutarea, în plenul Camerei Deputaţilor, în cadrul recent 
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încheiatei sesiuni extraordinare, a proiectului de Lege privind regimul juridic 
al unor imobile preluate în mod abuziv după 6 martie 1945, fără ca raportul 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, care a analizat în fond respectivul 
proiect, să fie întocmit în spiritul dispoziţiilor Regulamentului Camerei 
Deputaţilor.  Cu toate că alin. (1) al art. 63 din Regulament stabileşte în mod 
imperativ că “În raportul comisiilor sesizate în fond se va face referire la toate 
avizele celorlalte comisii care au examinat proiectul sau propunerea 
respectivă, la toate amendamentele primite şi la avizul Consiliului Legislativ”, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a încălcat deliberat aceste 
dispoziţii şi vădind un dispreţ total faţă de normele vieţii parlamentare n-a 
inclus în raportul său amendamentele conţinute în avizul Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi nici n-a 
prezentat atitudinea acelei Comisii faţă de respectivele amendamente. 

Astfel, domnul deputat Petre Ţurlea a propus ca , în aceste 
condiţii, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale să nu mai dea nici un aviz, pentru că s-a instaurat principiul  
existenţei unor comisii superioare şi a altora inferioare, precum şi a unor  
parlamentari superiori (ai puterii) şi a unora inferiori (ai opoziţiei), în ideea să 
nu cumva să se audă un glas împotriva deciziilor puterii. Părerea domniei sale 
este că Comisia juridică acţionează dictatorial, lucru cu care nu putem fi de 
acord.  

Aceeaşi părere a formulat-o şi domnul deputat Liviu Alexandru 
Mera, care a adăugat faptul că, Comisia juridică este o comisie neserioasă şi, 
deşi uneori nu sunt în cvorum, întocmesc rapoartele aşa cum consideră de 
cuviinţă. Personal, a avut o serie de amendamente în comisie, care au fost 
trecute în aviz,  dar nu au fost prinse în raport nici cele acceptate, nici cele 
respinse. 

Acelaşi punct de vedere l-a împărtăşit şi doamna deputată 
Mitzura Arghezi, precum şi domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner.  

Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, în replică la 
cuvântul domnului deputat Petre Ţurlea, a subliniat că nu este de acord cu 
punctul de vedere al domniei sale, în sensul că, faptul că Comisia pentru 
drepturile omului nu ar mai da avize la proiectele şi propunerile de legi cu 
care este sesizată ar lăsa un aspect de neseriozitate, această comisie 
nemaiputând proba care sunt rezultatele muncii ei. 

Domnul deputat Tănase Tăvală a fost de acord, şi domnia sa, în 
ceea ce priveşte formularea unui protest adresat Biroului permanent al 
Camerei Deputaţilor, dar, în cuvântul domniei sale, a arătat că nu poate fi de 
acord cu jignirile pe care domnul Petre Ţurlea le aduce cu orice prilej 
partidelor aflate la putere. 

Domnul deputat Marţian Dan, în cuvântarea domniei sale, a 
arătat că îi pare deosebit de rău că există asemenea discuţii în contradictoriu, 
deoarece anumite cercuri media de-abia aşteaptă motive să discrediteze 
Parlamentul. Consideră că a fost o greşeală ca acest proiect de lege important 
să vină la Cameră cu o zi înainte de încheierea sesiunii parlamentare, 
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Parlamentul fiind astfel şantajat ca, în cazul în care nu îl va adopta în termenii 
stabiliţi, el să fie dat ca ordonanţă de urgenţă. Astfel de practici au loc numai 
în dictaturile militare, acolo unde parlamentele sunt numai de formă. Un 
exemplu reprobabil l-a oferit cu acest prilej domnul vicepreşedinte al Camerei 
Deputaţilor, Andrei Chiliman, care s-a deplasat personal în Comisia juridică 
pentru a exercita presiuni asupra membrilor, în scopul rezolvării unor interese 
personale. În acelaşi timp, domnul Emil Popescu, Preşedintele Comisiei 
juridice, nu i-a permis domnului deputat Acsinte Gaspar să participe la 
desfăşurarea şedinei comisiei, deşi face parte din Biroul permanent, lucru care 
nu poate duce decât la degradarea vieţii parlamentare. Domnia sa nu este de 
acord cu propunerea domnului deputat Petre Ţurlea de a nu mai da avize la 
proiectele discutate în cadrul comisiei, atrăgând atenţia că acest lucru ar fi 
împotriva regulamentului, precum şi a faptului că în felul acesta i-am încuraja 
pe cei care nu vor să instaureze un regim democratic, un stat de drept şi de 
toleranţă. 

Concluzionând, faptul că astfel de încălcări ale dispoziţiilor 
regulamentare au devenit, în această legislatură, destul de frecvente (a se 
vedea, bunăoară, caricatura de raport întocmit de comisia sesizată în fond la 
proiectul de L ege privind statutul funcţionarilor publici dezbătut în primăvara 
anului 1999 şi multe alte cazuri similare), fără ca Biroul permanent al 
Camerei Deputaţilor să pună capăt acestor anomalii revoltătoare şi să ia 
măsurile ce se impun pentru a intra într-un regim de lucru şi dezbateri 
parlamentare regulamentare. La capătul dezbaterilor purtate, s-a hotărât, cu 
unanimitate de voturi, ca biroul Comisiei să redacteze şi să transmită Biroului 
permanent al Camerei Deputaţilor un protest hotărât faţă de atitudinea şi 
comportamentul inacceptabile ale Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
precum şi faţă de tolerarea de către Biroul permanent a încălcărilor ce se aduc 
Regulamentului Camerei  Deputaţilor. 

Propunerea de formulare a unei atenţionări către Biroul 
permanent al Camerei Deputaţilor a fost votată cu unanimitate de voturi. 

În cadrul dezbaterilor ce au urmat apoi asupra proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/1999 
privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte de muncă vor fi 
desfăcute ca urmare a concedierilor colective, domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner a sugerat adăugarea unui alineat nou la art. 1 din text, prin 
care să fie exceptate de la aplicarea unor dispoziţii din ordonanţă, în cazul 
desfacerii contractelor individuale de muncă în contextul disponibilizărilor 
prin concedieri colective, cadrele militare din sistemul Ministerului Apărării 
Naţionale, Ministerului de Interne şi din serviciile de informaţii. Dacă nu se 
introduce această exceptare, nu mai are temei legitim Ordonanţa de urgenţă 
nr. 100/1999, aflată pe ordinea de zi, elaborată ulterior adoptării Ordonanţei 
de urgenţă nr. 98/1999 şi care conţine derogări de la o seamă de măsuri de 
protecţie socială instituite de aceasta din urmă. 

Exprimând o poziţie similară, domnul deputat Marţian Dan a 
propus – în acelaşi spirit – modificarea şi completarea alin. (2) al art. 1, în 
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sensul ca textul iniţial să devină litera a) şi să se adauge o nouă literă b), prin 
care să fie exceptate - de la aplicarea dispoziţiilor din Ordonanţă – cadrele 
militare din sistemul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne 
şi din serviciile de informaţii. Amendamentul propus în final va modifica şi 
completa alin. (2) al art. 1, după cum urmează: “(2) Prevederile alin. (1) nu se 
aplică:  

a) Salariaţilor încadraţi în aparatul propriu şi în serviciile publice 
descentralizate ale administraţiei publice centrale şi locale; 

b) Cadrelor militare din sistemul Ministerului Apărării Naţionale, 
Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de 
Protecţie şi Pază şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale”. 

Emiterea   “Ordonanţei   de    urgenţă   a Guvernului României 
nr. 100/1999 privind unele măsuri de protecţie socială a cadrelor militare şi a 
salariaţilor civili, care se vor aplica în perioada restructurării aparatului 
central, comandamentelor de armă, inspectoratelor generale, marilor unităţi, 
unităţilor şi formaţiunilor din compunerea Ministerului de Interne”, s-a făcut 
în   condiţiile în care intrase în vigoare “Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  
nr. 98/1999 privind protecţia socială a persoanelor ale căror contracte 
individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective”. 
Aceasta din urmă stabileşte regimul general de protecţie socială ce se aplică în 
cazul persoanelor ale căror contracte individuale de muncă se desfac ca 
urmare a concedierilor colective. Ordonanţa de urgenţă nr. 100/1999 instituie 
o seamă de excepţii de la regimul reglementat prin Ordonanţa de urgenţă nr. 
98/1999. Respectivele    excepţii ies, însă, din reglementarea prevăzută la alin. 
(2) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă nr. 98/1999. Pentru a avea un sistem 
legislativ  coerent   şi    a   asigura   temei    legitim    Ordonanţei de urgenţă 
nr. 100/1999 apar necesare completarea şi reamenajarea alin. (2) al art. 1 din 
Ordonanţa de urgenţă nr. 98/1999. 

În consecinţă, domnul deputat Petre Ţurlea  a propus acordarea 
avizului favorabil cu însuşirea de către comisie a amendamentului  prezentat, 
însumând sugestiile celor doi deputaţi, opinie la care s-a raliat şi domnul 
deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang. La această poziţie au aderat toţi 
membrii comisiei care au acordat, apoi, aviz favorabil proiectului de lege 
discutat, înregistrându-se doar o abţinere. 

La punctul 2 al ordinei de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/1999 privind unele măsuri de 
protecţie socială a cadrelor militare şi a salariaţilor civili, care se vor aplica în 
perioada restructurării aparatului central, comandamentelor de armă, 
inspectoratelor generale, marilor unităţi, unităţilor şi formaţiunilor din 
compunerea Ministerului de Interne, nu s-a formulat nici un amendament. 

Avizul favorabil a fost acceptat de majoritatea membrilor 
comisiei, înregistrându-se doar o abţinere. 

La punctul 3 al ordinei de zi, propunerea legislativă privind 
pensionarea cu reducere de vârstă şi diminuarea proporţională a cuantumului 
pensiei a unor persoane, avându-i ca iniţiatori pe deputaţii Paula Maria 
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Ivănescu şi Dumitru Buzatu, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a 
propus un aviz de respingere invocând şi punctul de vedere al Consiliului 
Economic şi Social, care s-a opus adoptării acestei legi, având în vedere 
bugetul de austeritate.  

O poziţie asemănătoare şi-a exprimat şi domnul deputat 
Wittstock Eberhard-Wolfgang, care arată că sistemul de asigurări sociale nu 
mai poate prelua un număr suplimentar de pensionari, datorită faptului că, 
conform ultimelor date statistice, numărul de pensionari existenţi deja 
depăşeşte cu peste 1 milion numărul de salariaţi din economia naţională, 
motiv pentru care, neîndoielnic, s-ar ajunge la situaţia de incapacitate de plată 
chiar a pensionarilor existenţi. 

Acelaşi punct de vedere l-a împărtăşit şi doamna deputată 
Mitzura Arghezi. 

Totuşi, s-a formulat şi o opinie în favoarea adoptării acestei 
propuneri legislative, de către domnul Marţian Dan, care a argumentat că 
vârstele prevăzute în această propunere legislativă (vârsta de 47 de ani pentru 
femei şi de 52 de ani pentru bărbaţi), în anumite condiţii speciale, ar fi de 
natură să rezolve unele situaţii dificile, mai ales pentru persoanele bolnave şi 
care nu mai au perspective, mai ales în contextul unei grave scăderi a 
activităţilor productive. În plus, locurile de muncă eliberate prin pensionarea 
acestor persoane ar permite absorbţia, fie şi în proporţii reduse, a unei părţi 
din şomerii tineri, al căror număr a crescut îngrijorător în ultimii ani. 

În urma supunerii la vot a propunerii legislative, aceasta a primit 
1 vot pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri, nefiind astfel avizată de 
Comisie. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Marţian Dan 
declară închise lucrările şedinţei. 

 
 
 

SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Şerban Rădulescu-Zoner      Chisnăr Atena 

 
 
 

 


