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La şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale din data de 5.09.2001, au participat un număr de 13
deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Victor Babiuc din Grupul parlamentar al
PNL, precum şi Georgescu Filip şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu ambii din Grupul
parlamentar al PSD - care sunt membri ai Guvernului.
Şedinţa a fost condusă de dl. preşedinte Nicolae Păun care - în deschidere - a
supus spre aprobare proiectul ordinii de zi, care a avut înscrise următoarele
puncte:
1. Proiectul de Lege  privind prevenirea şi combaterea marginalizării

sociale.
2.   Propunerea legislativă privind instituirea taxei de cult.
3. Propunerea legislativă privind reglementarea efectelor �Legii privind
maghiarii care trăiesc în statele învecinate� pe teritoriul României.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
Domnul preşedinte a informat participanţii la lucrări că numai cu o zi în

urmă a mai intrat în portofoliul comisiei �Proiectul de Lege pentru ratificarea
Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a
datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981", care are
data de 10.09.2001 - ca termen de depunere a avizului, motiv pentru care  a
propus înscrierea sa pe ordinea de zi ca punct suplimentar. Membrii comisiei au
acceptat cu unanimitate de voturi această propunere, proiectul respectiv fiind luat
în dezbatere primul, ordinea celorlalte iniţiative legislative păstrându-se.

Primul înscris la cuvânt, domnul deputat Mera Liviu-Alexandru a propus
avizarea favorabilă proiectului de lege nou introdus pe ordinea de zi, având în
vedere că este vorba de o conventie internaţională pe care partea română a



semnat-o deja din anul 1997. De aceeaşi părere au fost şi domnii deputaţi Tokay
Gheorghe şi Wittstock Eberhard-Wolfgang.

Supusă votului propunerea de acodare a unui aviz favorabil a întrunit
unanimitate de voturi.

S-a trecut apoi la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de zi,
proiectul de Lege privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale. În
debutul dezbaterii, domnul Buga Florea a subliniat efectele benefice pe care le
conţine textul iniţiativei legislative şi a propus acordarea unui aviz favorabil.

În acelaşi sens s-a pronunţat şi domnul deputat Mera Liviu, dar a propus
amendarea proiectului in sensul eliminării din conţinutul textului a limitei de
vârstă (16-25 de ani) pentru beneficiarii legii, în vederea evitării oricăror
discriminări, ştiut fiind că - în actualele condiţii economico-sociale de austeritate
- toate categoriile de cetăţeni trebuie ocrotite împotriva marginalizarii sociale.

Domnul deputat Pavel Cherescu nu a fost de acord cu propunerea
formulată de domnul deputat Mera,  considerând că prin eliminarea propusă s-ar
afecta conţinutul acestei legi, în substanţa sa. Domnia sa a propus însă
amendarea titlului prin adăugarea sintagmei �a tinerilor", în finalul acestuia.

Domnul deputat Tokay Gheorghe a atras atenţia asupra faptului că textul
luat în dezbatere se referă la un anumit segmet al populaţiei şi că eliminarea
limitelor de vârstă ar bulversa tot conţinutul legii. Părerea domnului Tokay a fost
împărtăşita şi de domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, care însă a
propus eliminarea art. 31 din textul iniţial, considerând ca sentinţele judecătoreşti
date deja nu pot fi  anulate de Guvern, întrucât aceasta ar contraveni principiului
separaţiei puterilor în stat.

Dezbaterile generale asupra acestui proiect de lege fiind încheiate, domnul
preşedinte Nicolae Păun a propus votarea amendamentelor formulate, în ordinea
prezentării lor:

1. Amendamentul domnului Mera Liviu-Alexandru de eliminare a limitei
de vârstă a fost respins cu majoritate de voturi � 2 voturi pentru, 1 vot impotrivă
şi 5 abţineri.

2. Amendamentul domnului Cherescu Pavel de modificare a titlului  a fost
acceptat cu majoritate de voturi � 9 voturi pentru şi 1 abţinere.

3. Amendamentul domnului Wittstock Eberhard-Wolfgang, de eliminare a
art. 31, a fost acceptat cu majoritate de voturi - 7 voturi pentru şi 3 abţineri.

În ansamblul său, proiectul de lege privind prevenirea şi combaterea
marginalizării  sociale a primit aviz favorabil cu unanimitate de voturi.

S-a trecut apoi la dezbaterea punctului următor înscris pe ordinea de zi -
propunerea legislativă privind instituirea taxei de cult.

Domul deputat Buga Florea  a reliefat că problema luată în discuţie este
una sensibilă şi complicată, arătând că că ar fi oportună invitarea iniţiatorului la



dezbateri - care să ofere lămuririle necesare, în condiţiile în care nu există în căo
lege-cadru pentru cultele religioase din România. Propunerea de amânare a fost
susţinută şi de dl. Tokay Gheorghe. Domnul deputat Nicolae Păun a atras atenţia
că Guvernul  - în punctul de vedere înaintat - nu  consideră oportună această
propunere legislativă, deoarece aplicarea ei ar duce la creşterea fiscalitătii.
Totodată, domnia sa a amintit faptul că statutul cultelor religioase - conform
Constituţiei - este acela  de instituţii independente faţă de stat, dar că - prin
aplicarea acestei legi - acestea ar ajunge să depindă de Guvern.

Supusă votului, propunerea de amânare a întrunit unanimitate de voturi.
La dezbaterea propunerii legislative privind reglementarea efectelor �Legii

privind maghiarii care trăiesc în statele învecinate� pe teritoriul României, deve-
nită punctul al patrulea de pe ordinea de zi, a luat cuvântul dl deputat Tokay
Gheorghe, care a propus respingerea iniţiativei legislative în discuţie. Domnia sa
a afirmat că aceasta nu este conformă Constituţiei, întrucât nesocoteşte art.6, ,
privind dreptul la identitate al minorităţilor naţionale, precum şi celelalte articole
care se referă la respectarea drepturilor omului. Dl deputat Tokay s-a declarat
stupefiat de un articol din propunerea legislativă în discuţie, conform cărouia
cetăţenii români de etnie maghiară ar fi pasibili de 20 de ani de închisoare, în
cazul în care ar încerca să beneficieze de prevederile Legii statutului maghiarilor
din ţările învecinate. Dacă propunerea legislativă ar deveni lege, dânsul s-ar
considera ameninţat în drepturile sale de minoritar care locuieşte într-o ţară
recunoscută pe plan internaţional ca "un model de convieţuire interetnică".
Totodată, dl deputat Tokay a avertizat că reprezentanţii Grupului parlamentar al
UDMR din comisie se vor retrage de la lucrările Comisiei şi ale plenului
Camerei deputaţilor, în cazul în care această propunere legislativă a Grupului
parlamentar al PRM va fi dezbătută pe articole.

În replică, dl deputat Buga Florea - aparţinând acestui din urmă grup
parlamentar menţionat - a declarat că prevederile Legii statutului maghiarilor
elaborată de politicienii revanşarzi de la Budapesta constituie un amestec
grosolan al Ungariei în treburile interne ale României, încălcând atât tratatul
bilateral de prietenie şi bună vecinătate dintre cele două state, cât şi convenţiile
internaţionale şi normele dreptului internaţional, întrucât introduce o
discriminare economică între cetăţenii unei alte ţări, având - în plus - şi caracter
de extrateritorialitate. Domnia sa a mai arătat că această propunere legislativă a
fost elaborată pentru a se reglementa pe cale juridică ceea ce nu s-a putut rezolva
pe canalele diplomatice.

În continuare, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a ţinut să
evidenţieze că reacţiile politicienilor români pe marginea "Legii statutului
maghiarilor din ţările învecinate" sunt exagerate, întrucât aceasta conţine
prevederi care se referă la contactele transfrontaliere, precum şi alte dispoziţii



care sunt în spiritul Convenţiei-cadru privind protecţia minorităţilor naţionale,
precum şi a documentelor Conferinţei Organizaţiei pentru Securitate şi
Cooperare în Europa de la Copenhaga, din 1990. De asemenea, domnia sa a mai
subliniat că tratatul bilateral româno-ungar este încă în vigoare, iar mijloacele
diplomatice de reglementare a diferendului determinat de aplicarea în România a
"Legii statutului maghiarilor din ţările învecinate" nu au fost epuizate. Ca atare,
şi dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang s-a pronunţat pentru neavizarea
propunerii legislative în dezbatere.

Supusă apoi la vot, propunerea legislativă în discuţie a fost respinsă cu 7
voturi pentru, 2 contra şi 1 abţinere.

PREŞEDINTE

Nicolae Păun


