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  La lucrările şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 15 decembrie 1999 au 
participat 10 deputaţi, lipsind doamna deputată Iacob Elena, din Grupul 
parlamentar al PNŢCD, precum şi domnii deputaţi Marţian Dan, Gheorghe 
Vâlceanu şi Viorel Hrebenciuc, din Grupul parlamentar al PDSR, care s-a 
retras de la lucrările plenului şi ale comisiilor permanente, până la rezolvarea 
actualei crize guvernamentale. Totodată, doamna deputată Mitzura Arghezi, 
din Grupul parlamentar al PRM, şi-a anunţat prezenţa, dar nu a participat la 
lucrări, în semn de protest faţă de revocarea premierului Radu Vasile.  
  Şedinţa comisiei a fost condusă de vicepreşedintele comisiei, 
domnul deputat prof. dr. Otto Weber.  

Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte, aprobate în 
unanimitate: 

1. Propunerea legislativă privind obligativitatea Guvernului 
României de a stabili periodic indicatorii sociali minimali pentru determinarea 
costului vieţii şi a unui nivel de trai decent. 
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea unor 
prevederi ale Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale. 
  3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului 
penal. 
  4. Proiectul de Lege privind modificarea şi completarea Codului 
de procedură penală, a Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, a 
legii nr. 56/1993 a Curţii Supreme de Justiţie şi a Legii nr. 54/1993 pentru 
organizarea instanţelor şi parchetelor militare. 
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  În cadrul dezbaterilor asupra punctului 1, s-a decis, cu majoritate 
de voturi, amânarea discutării acesteia, datorită apariţiei unor neconcordanţe 
de ordin tehnic. 
  Membrii comisiei au adoptat  unele amendamente la propunerea 
legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, în spiritul garantării drepturilor 
minorităţilor naţionale, dar şi asigurării prezenţei reprezentanţilor populaţiei 
româneşti în organele de conducere locale, în zonele unde aceasta este 
minoritară din punct de vedere numeric. 
  S-a avut în vedere că – în cadrul comisiei - s-au mai dezbătut şi 
avizat în actuala legislatură o serie de propuneri legislative de modificare şi 
completare a Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale (respectiv propunerile 
legislative având numerele: 376/22.01.1998, 67/13.04.1999, 70/13.04.1999 şi 
142/25.05.1999). 
  Astfel, o propunere de amendare a venit din partea domnului 
deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang – constând din introducerea, la  art. I, 
după punctul 51, a unui text nou, care va fi numerotat 511, şi care va avea 
următorul cuprins: “511. La art. 103, după alin. (1), se va introduce un nou 
alineat (2), care va avea următorul cuprins: (2) Organizaţiile legal constituite 
aparţinând   minorităţilor naţionale sunt exceptate de la prevederile art. 77 
alin. (2), referitoare la pragul electoral necesar obţinerii mandatelor în 
consiliile judeţene şi Consiliul General al municipiului Bucureşti”. 

Domnia sa a motivat amendamentul prin aceea că prevederea 
este necesară pentru a înlesni persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale 
participarea la treburile publice, în special acelea care le privesc  direct (a se 
vedea art. 15 din “Convenţia-cadru pentru protecţia minorităţilor 
naţionale a Consiliului Europei”). 
  Acest amendament a fost votat cu unanimitate de voturi, ca şi un 
amendament de completare a textului punctului 511, propus de domnul 
deputat Petre Ţurlea, cu următorul cuprins: “De aceeaşi facilitate se bucură şi 
organizaţiile locale ale partidelor care reprezintă populaţia românească în 
zonele unde minorităţile naţionale sunt majoritare”. 
  A mai fost acceptat de comisie, cu unanimitate de voturi, un alt 
amendament, propus de domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner, referitor la 
introducerea, după vocabula “prezenta” de la teza a doua a alin. (2) al art. 64 a 
sintagmei “cartea de alegător însoţită de”, textul urmând să aibă următoarea 
formulare: “Accesul alegătorilor are loc în serii corespunzătoare numărului de 
cabine. Fiecare alegător va prezenta cartea  de alegător însoţită de actul de 
identitate biroului electoral al secţiei de votare care, după verificarea înscrierii 
în lista electorală sau, după caz, după înscrierea în lista electorală 
suplimentară sau în lista electorală separată, potrivit prevederilor art. 17 şi 19, 
îi va încredinţa buletinele de vot şi ştampila de votare”.  
  În consecinţă, propunerea legislativă, în forma amendată, a fost 
avizată favorabil cu unanimitate de voturi. 
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  Proiectul de lege de la punctul 3 al ordinii de zi nu a primit aviz 
favorabil – în urma votului majorităţii membrilor comisiei – considerându-se 
că se introduc inovaţii juridice care vin în contradicţie cu tradiţia dreptului 
penal român.  
  Nici proiectul de lege de la punctul 4 nu a primit aviz favorabil, 
membrii comisiei pronunţându-se în acest sens cu majoritate de voturi, din 
aceleaşi considerente. 
 
 
 

VICEPREŞEDINTE, 
 
 

Prof. Dr. Otto Weber 
 
 


