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  La lucrările Comisiilor reunite pentru drepturile omului din 
Camera Deputaţilor şi din Senat, din data de 20 decembrie 1999, având ca 
obiect audierea candidaţilor desemnaţi pentru posturile de Ministru delegat pe 
lângă primul-ministru pentru minorităţi naţionale şi, respectiv, de Ministru de 
interne, din noul Cabinet, au participat un număr de 10 deputaţi, lipsind 
domnul deputat Ioan Pintea – independent, precum şi domnii deputaţi Marţian 
Dan, Gheorghe Vâlceanu şi Viorel Hrebenciuc, din Grupul parlamentar al 
PDSR, care s-au retras anterior de la lucrările plenului Camerei şi ale 
comisiilor permanente. Au participat – din partea Comisiei omonime de la 
Senat – un număr de 5 senatori. 
  Au fost audiaţi, în vederea validării candidaturii lor pentru 
posturile   ministeriale   amintite,   dl. Peter  Kovacs-Eckstein  şi, respectiv, 
dl. Constantin Dudu Ionescu. 
  Dl. Peter Kovacs-Eckstein a prezentat obiectivele 
Departamentului pentru minorităţi din cadrul Secretariatului General al 
Guvernului, accentuând asupra rezolvării unor probleme presante în 
perspectiva acceptării României în Uniunea Europeană – cum ar fi 
ameliorarea situaţiei etniei rromilor prin măsuri socio-economice adecvate. 
  După audierea intervenţiei sale - în susţinerea propriei 
candidaturi la funcţia de ministru delegat pe lângă primul-ministru pentru 
minorităţi naţionale-, s-au conturat două opinii în rândurile deputaţilor şi 
senatorilor prezenţi. 
  Prima   poziţie a fost exprimată de dl. deputat Petre Ţurlea, care 
i-a reproşat candidatului la funcţia ministerială că nu reprezintă decât 
interesele minorităţii maghiare, din care face parte, şi nu şi pe ale celorlalte 
minorităţi naţionale   din    România. În plus, dl. deputat Petre Ţurlea a mai 
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susţinut că dl. Peter Kovacs-Eckstein aduce deservicii statului român printr-o 
atitudine de contestare a progreselor realizate în România în domeniul 
drepturilor minorităţilor în faţa instanţelor internaţionale, care ar fi 
duplicitară. Din aceste motive, domnia-sa   a   propus   invalidarea   
candidaturii d-lui Peter Kovacs-Eckstein. Pe aceeaşi poziţie critică faţă de 
candidatura acestuia, s-a situat dl. senator Vasile Dobrescu, care şi-a exprimat 
dezacordul faţă de satisfacerea justificată a cererilor unor comunităţi 
religioase  - aparţinând minorităţilor naţionale - de retrocedare a unor bunuri 
care le-au aparţinut prin ordonanţe de urgenţă.  
  Faţă de acuzaţiile aduse de dl. deputat Petre Ţurlea, d-lui Peter 
Kovacs-Eckstein, au protestat dl. deputat Tokay György  şi dl. deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner,   care   au   cerut   dovedirea   acuzaţiilor   făcute. În plus, 
dl. deputat Şerban Rădulescu-Zoner a declarat că – în semn de protest – nu va 
participa la votul de validare şi a cerut furnizarea dovezilor în timpul cel mai 
scurt, respectiv, la şedinţa următoare a comisiei. 
  O a doua poziţie – de susţinere a candidaturii d-lui Peter Kovacs-
Eckstein –    s-a   conturat prin luările de cuvânt ale majorităţii deputaţilor – 
dl. deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, dl. deputat Tănase Tăvală, dna. 
deputată Elena Iacob, dl. deputat Otto Weber - sub rezerva confirmării 
acuzaţiilor aduse d-lui Peter Kovacs-Eckstein. Aceştia au subliniat meritele d-
lui Peter Kovacs-Eckstein, în calitate de fost deţinător al aceleiaşi funcţii în 
Cabinetul Radu Vasile, în admiterea României pentru începerea negocierilor 
de aderare la Uniunea Europeană, ca şi situaţia bună a respectării drepturilor 
minorităţilor naţionale – apreciată  de numeroşi parlamentari străini şi şefi de 
state şi guverne. Dl. deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus validarea 
candidaturii d-lui Peter Kovacs-Eckstein pentru postul ministerial în care a 
fost desemnat. 
  Fiind supusă la vot propunerea de invalidare a d-lui Peter 
Kovacs-Eckstein – venită din partea d-lui deputat Petre Ţurlea – a întrunit 
numai 1 vot pentru, 12 voturi contra şi 1 abţinere, dl. deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner neparticipând la vot.  
  Propunerea de validare în funcţia de ministru delegat pe lângă 
primul-ministru pentru minorităţi naţionale a d-lui Peter Kovacs-Eckstein a 
întrunit, în schimb, 11 voturi pentru, 2 voturi contra şi 1 abţinere. 
  În prezentarea argumentaţiei în sprijinul validării sale în funcţia 
de ministru de interne, dl. Constantin Dudu Ionescu a evidenţiat procesul de 
reformă al structurilor Ministerului de Interne – început sub ministeriatul său 
precedent – care vor continua, în scopul perfecţionării activităţii cadrelor din 
subordine şi satisfacerii criteriilor cerute de Uniunea Europeană în acest 
domeniu. Domnia sa a  mai afirmat că structurile Ministerului de Interne vor 
colabora şi în viitor la toate nivelurile cu ONG-urile care au ca obiect 
apărarea drepturilor omului, dar că procesul de reformă din cadrul 
Ministerului de Interne, deşi ambiţios, poate fi obstaculat de lipsa fondurilor 
şi resurselor suficiente. 
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  Din intervenţiile senatorilor şi deputaţilor s-a degajat susţinerea 
faţă de candidatura d-lui Constantin Dudu Ionescu la funcţia de ministru de 
interne. 
  Au fost formulate o serie de cerinţe pentru îmbunătăţirea 
activităţii Ministerului de Interne, legate în special de organizarea Direcţiei  
Naţionale a Arhivelor Statului, a modificării paşapoartelor actuale pentru a 
îngreuna falsificarea lor, precum şi de repetatele încălcări ale drepturilor 
omului, comise de unii poliţişti, îndeosebi din mediul rural. 
  Faţă de acestea, dl. Constantin Dudu Ionescu a afirmat că are în 
vedere perfecţionarea activităţii cadrelor de poliţie, în vederea înlăturării unor 
mentalităţi păgubitoare care se mai manifestă încă, printr-o conlucrare mai 
strânsă cu organizaţiile pentru apărarea drepturilor omului din ţară. De 
asemenea, domnia sa a ţinut să precizeze că funcţionarea Ministerului de 
Interne la parametrii optimi - care să înlăture toate neajunsurile  de pînă acum 
- reprezintă un proces de durată, date fiind resursele financiare limitate care 
sunt destinate acestui minister în bugetul de stat. 
  În final, candidatura d-lui Constantin Dudu Ionescu la funcţia de 
ministru de interne a fost validată cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere, de plenul 
Comisiilor reunite pentru drepturile omului ale celor două Camere ale 
Parlamentului.  
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