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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 12 mai  2004

La   şedinţă  au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi:
Filip   Georgescu, din Grupul parlamentar al  PSD,  şi Mera Liviu-Alexandru, din Grupul
parlamentar al PD, aflat în concediu   medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, vicepreşedinte
al comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe care a fost
înscrisă, ca unic punct, propunerea legislativă “Proiect de lege privind modificarea şi completarea
Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare”.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl vicepreşedinte Wittstock Eberhard-Wolfgang a explicat ideile care au stat la

baza acestei iniţiative legislative, iniţiativă care aparţine Grupului minorităţilor naţionale:
organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale au fost şi sunt încă considerate
asociaţii, în sensul prevăzut de OG nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. Realitatea a
demonstrat că acestea sunt mult mai mult decât atât, Constituţia României, în primul rând, cât şi
alte reglementări legale, lărgind drepturile acordate acestor organizaţii şi membrilor săi. Vidul
legislativ cu privire la recunoaşterea unei minorităţi naţionale de către statul român şi
posibilitatea legală ca grupurile etnice existente astăzi în România (precum chinezii, arabii etc.)
să se transforme în minorităţi naţionale şi să beneficieze de toate drepturile acordate de lege,
inclusiv reprezentarea parlamentară, face mai mult decât necesară existenţa unei reglementări
limitative, exprese, a persoanelor care pot înfiinţa o organizaţie a cetăţenilor aparţinând
minorităţilor naţionale, inclusiv din punct de vedere etnic. Condiţiile de înfiinţare a unei asociaţii,
prin OUG nr.26/2000, sunt improprii organizaţiilor minorităţilor naţionale, acestea fiind
organizaţii reprezentative la nivel naţional, a căror legitimitate este dată de numărul mare de
membri pe care îl au, inclusiv de simpatizanţi, fapt demonstrat la alegerile din anul 2000 prin
numărul mare de voturi obţinut de fiecare minoritate în parte. În actualele condiţii, se impune,
deci, adoptarea unui nou capitol cu prevederi speciale în ceea ce priveşte înfiinţarea şi
funcţionarea organizaţiilor aparţinând minorităţilor naţionale.

Dl deputat Bereczki Endre, considerând că această problemă sensibilă impune o
decizie documentată, a propus amânarea dezbaterilor pentru săptămâna viitoare, amânare cu care
membrii comisiei au fost de acord în unanimitate.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl vicepreşedinte Wittstock Eberhard-Wolfgang a
declarat închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun  Chisnăr Atena
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