
 1

 

 

 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale 

 

SINTEZA 

 şedinţei Comisiei din data de 26 noiembrie 1997 

 

Lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din 
data de 26 noiembrie 1997 au fost conduse de vicepreşedintele Comisiei, dl OTTO 
WEBER. 

Au fost prezenţi 9 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: ION OLTEAN, din Grupul 
parlamentar al USD-PD şi TOKAY GYÖRGY, din Grupul parlamentar UDMR, care sunt 
membri ai guvernului; dl deputat MARŢIAN DAN, din Grupul parlamentar PDSR; dl 
deputat IOAN PINTEA, deputat independent Şi dl secretar ŞERBAN RĂDULESCU-
ZONER, din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, aflat în concediu de boală. 

Dl preşedinte de şedinţă OTTO WEBER a adus la cunoştinţă ordinea de zi, care cuprinde 
următoarele puncte: 

1. Propunerea legislativă privind responsabilitatea ministerială (P.l. 328/17.11.1997); 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 88/1993 privind 
acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor (P.l. 
329/17.11.1997); 

3. Propunerea legislativă pentru organizarea şi desfăşurarea Referendumului (P.l. 
330/20.11.1997); 

4. Proiectului de Hotărâre privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
fenomenelor de discriminare etnică (B.P. 1185/19.11.1997); 

5. Diverse: 
• µ Scrisoarea Prefecturii judeţului Harghita şi Scrisoarea Consiliului Judeţean 

Covasna, referitoare la comentariile apărute în legătură cu situaţia 
românilor din Harghita şi Covasna; 

• µ Material documentar privind situaţia românilor şi a Episcopiei Ortodoxe 
Române din judeţele Harghita şi Covasna. 

Dl preşedinte de şedinţă, înainte de a pune la vot ordinea de zi, propune amânarea 
dezbaterii la punctele 2 şi 4 ale ordinii de zi, deoarece pentru punctul 2 există un proiect 
asemănător în dezbaterea Senatului, iar pentru punctul 4 există propunerea de a fi discutat 
în şedinţă comună cu Senatul. 



 2

Comisia a fost de acord, cu unanimitate de voturi, cu scoaterea acestor puncte de pe 
ordinea de zi. 

Noua ordine de zi a fost aprobată în unanimitate. 

La punctul 1 al ordinii de zi, Propunerea legislativă privind responsabilitatea 
ministerială (P.l. 328/17.11.1997), a primit aviz favorabil cu unanimitate de voturi, cu 
recomandarea ca să fie luate în considerare şi celelalte propuneri legislative existente. 

Se trece la punctul trei al ordini de zi, Propunerea legislativă pentru organizarea şi 
desfăşurarea Referendumului. Membrii Comisiei au fost de acord, cu unanimitate de 
voturi, să se acorde aviz favorabil acestei propuneri legislative. 

În urma discuţiilor pe marginea materialelor de informare adresate Comisiei (punctul cinci 
al ordinii de zi) Comisia, cu majoritate de voturi şi un vot împotrivă, a decis să se ia 
legătura cu Senatul pentru instituirea unei comisii mixte de analiză a situaţiei din judeţele 
Covasna şi Harghita. 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                                     SECRETAR, 

 

Marţian Dan                                                                                         Ovidiu Şincai 

 

 


