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În 15 aprilie 1998 Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale a Camerei Deputaţilor a participat, împreună cu Comisia pentru drepturile omului 
de la Senat, la şedinţa comună a Comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă 
naţională de la Camera Deputaţilor şi de la Senat şi a Comisiilor pentru cercetarea abuzurilor 
şi petiţii de la Camera Deputaţilor şi de la Senat, în vederea audierii dlui ministru GAVRIL 
DEJEU pentru investirea sa ca ministru în cabinetul Radu Vasile.  

În continuare, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor a avut o şedinţă comună cu Comisia pentru drepturile omului de la 
Senat. 

Lucrările şedinţei au fost conduse de dl preşedinte MARŢIAN DAN. Sunt prezenţi 12 
membri ai comisiei de la Camera Deputaţilor şi 4 membri ai Comisiei de la Senat. Au fost 
absenţi, de la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a 
Camerei Deputaţilor dnii HREBENCIUC VIOREL, Grupul parlamentar PDSR, şi PINTEA 
IOAN, independent. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN deschide lucrările şedinţei comune a celor două comisii, 
întrunite pentru audierea dlui TOKAY GYÖRGY, propus ca ministru delegat pe lângă primul 
ministru pentru minorităţile naţionale. 

Dl TOKAY GYÖRGY a făcut o prezentare a activităţii sale la Departamentul pentru 
Minorităţile Naţionale. În continuare, deputaţii Petre Ţurlea, Mitzura Arghezi, Tănasă Tăvală, 
Eberhard-Wolfgang Wittstock, Şerban Rădulescu Zoner, Şincai Ovidiu, precum şi senatorii 
Ion Vasile şi Peter Kovacs Eckstein au pus întrebări şi au făcut observaţii cu privire la 
activitatea desfăşurată de Departament în cursul celor 16 luni de existenţă a Guvernului 
Ciorbea.   Ele    s-au   referit    la    slaba    colaborare cu Comisia pentru drepturile omului, la 
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 problemele de integrare socială a rromilor, cazurile semnalate de presă în legătură cu unele 
afirmaţii eronate şi iresponsabile ale colaboratorului dlui TOKAY GYÖRGY, dl DAN 
OPRESCU, şeful Oficiului pentru problemele rromilor din cadrul Departamentului pentru 
Minorităţile Naţionale, ezitări şi poziţii selective faţă de unele manifestări rasist-naţionaliste, 
ca de exemplu cele ce au avut loc recent la Miercurea-Ciuc cu prilejul unor meciuri de hochei 
etc. 

În urma discuţiilor, cele două comisii au dat aviz favorabil pentru investirea dlui TOKAY 
GYÖRGY ca ministru delegat pe lângă primul ministru pentru problemele minorităţilor 
naţionale, cu 12 voturi pentru şi 2 voturi contra. 
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