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  La şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale din data de 16 iunie 1999, au participat 12 deputaţi, 
fiind absenţi domnii deputaţi Viorel Hrebenciuc şi Ovidiu Şincai, din Grupul 
parlamentar al PDSR. 
  Pe ordinea de zi au fost incluse următoarele probleme: 
  1. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea fondului de solidaritate. 
  2. Propunerea legislativă privind înfiinţarea instanţelor 
specializate pentru soluţionarea litigiilor de muncă. 
  3. Proiectul de Lege cu privire la salarizarea şi alte drepturi ale 
personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine 
publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale 
personalului civil din aceste instituţii. 
  La discutarea propunerii legislative de la punctul 1, aparţinând 
doamnei deputate Paula Ivănescu, deputaţii care au luat cuvântul au exprimat 
o atitudine de principiu favorabilă propunerii legislative  ţinând seama de 
scopurile vizate: acelea de a aduce anumite ameliorări în situaţia unor 
segmente sociale extinse aflate în mari dificultăţi economice şi sociale cu 
repercursiuni grave asupra condiţiilor lor de viaţă. Vorbitorii au atras, 
totodată,  atenţia asupra unor probleme de care autoarea ar fi trebuie să ţină 
seama în cursul elaborării iniţiativei sale legislative. 
  Astfel, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner, după ce a 
evidenţiat intenţia generoasă a propunerii legislative care merită să fie 
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susţinută de Comisia noastră, a atras atenţia, între altele, asupra faptului că, 
din moment ce printre sursele de constituire şi alimentare a veniturilor 
fondului de solidaritate sunt incluse şi unele provenind de la bugetul de stat, 
ar fi fost necesar ca autoarea să fie cerut punctul de vedere al Guvernului în 
legătură cu această prevedere care are incidenţă asupra bugetului de stat, lucru 
pe care, însă, nu l-a făcut. Domnia sa a evocat şi faptul că propunerea 
legislativă a primit un aviz negativ din partea Consiliului Economic şi Social, 
din motive ce sunt prezentate în textul respectivei instituţii. 
  Domnii   deputaţi    Liviu    Alexandru Mera, Wittstock 
Eberhard-Wolfgang, Otto Weber s-au pronunţat, de asemenea,  în favoarea 
avizării favorabile a propunerii legislative. Un punct de vedere similar a 
exprimat şi domnul deputat Petre Ţurlea, dar a atras atenţia asupra faptului că 
ne găsim în faţa iniţiativei unei deputate care a făcut din populism un mod 
propriu de conduită şi de a-şi concepe menirea de deputat, lucru ce explică, 
paradoxal, cum o deputată aparţinând arcului puterii prezintă iniţiative ce sunt 
în dezacord cu opţiunile şi obiectivele acelui arc.  
  Domnul deputat Marţian Dan a insistat, la rândul său, asupra 
altor carenţe pe care le prezintă iniţiativa legislativă în discuţie. În primul 
rând, este vorba de slaba fundamentare statistică-documentară  cu privire la 
numărul potenţialilor beneficiari ai acestui fond de solidaritate, în funcţie de 
care să putem judeca, în cunoştinţă de cauză, dimensiunea fenomenului ce îşi 
propune să-l combată şi sursele ce vor trebui mobilizate pentru a face faţă 
acestui obiectiv. Apoi, unele criterii de eligibilitate prevăzute în textul 
iniţiativei legislative sunt discutabile, precum, bunăoară, prevederea  de la 
textul literei b) de la art. 3 care include printre beneficiarii alocaţiei de 
solidaritate pensionarii dintr-un sistem necontributiv a căror familie deţine, în 
proprrietate până la 4 hectare de teren agricol. La fel de discutabile sunt şi 
unele  dispoziţii din propunerea legislativă referitoare la resursele financiare 
de constituire a fondului de solidaritate, printre care cea de la litera e) din 
cuprinsul alin. (1) al art. 10 care instituie o taxă anuală de 5 milioane de lei 
aplicată persoanelor care deţin în proprietate, în afara locuinţei de domiciliu, o 
casă de vacanţă sau o locuinţă secundară. A institui o taxă de 5 milioane de lei 
ce trebuie să fie plătită anual de persoanele respective, care se adaugă 
impozitelor pe locuinţe mărite într-un ritm exorbitant începând din anul 1999 
de către actuala putere este o lovitură aplicată clasei de mijloc, spiritului de 
economisire al populaţiei, respectului pentru efortul cinstit, drepturilor omului 
la reuşită prin muncă şi cumpătare. Rezultatul nu este greu de întrevăzut: 
spolirea celor care contribuie la crearea şi amplificarea avuţiei acumulate a 
naţiunii.   Nu   departe   de   finalităţi   similare   se situează şi taxa anuală de 
2 milioane de lei instituită prin dispoziţia de la lit. f) a aceluiaşi paragraf în 
care se vorbeşte, fără nici un fel de precizări concrete, de persoanele ce deţin  
un  automobil de lux etc. Lipsa oricăror precizări nu este probabil 
întâmplătoare. Ea lasă însă loc de manifestare creativităţii cu adevărat 
patologice a actualului ministru al finanţelor, Traian Decebal Remeş, devenit 
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deja – în mai puţin de un an de ministeriat – “celebru” pentru zelul cu care 
inventează noi şi noi biruri, unul mai absurd decât altul, pe care le aruncă, 
apoi, senin, pe umerii românilor. 
  Nu sunt oare, aici, în joc drepturi ale omului, ale nesocotirii lor 
de către  guvernanţi?  
  În pofida unor scăderi evidente pe care le conţine propunerea 
legislativă în discuţie, Comisia a hotărât, ţinând seama de unele raţiuni 
prezentate la începutul dezbaterilor, să îi dea aviz favorabil. 
  La discutarea propunerii legislative de la punctul 2 – aparţinând 
unor deputaţi din Grupul parlamentar al PDSR – s-a cristalizat – din 
intervenţiile domnilor deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner şi Marţian Dan – 
ideea oportunităţii susţinerii principiilor de soluţionare a litigiilor de muncă 
conţinute în textul acesteia, în pofida observaţiilor critice făcute de cei doi 
vorbitori în legătură cu unele formulări insuficient de clare şi uneori chiar 
improprii existente în textul iniţiatorilor. Ca urmare, considerându-se că 
aplicarea acestei legi va contribui la degrevarea instanţelor judecătoreşti de 
numărul mare de litigii de muncă existente în  prezent pe rolul acestora, la 
crearea unor condiţii mai propice pentru ca solicitările legitime ale unor 
persoane fizice salariate să fie soluţionate – în cazul unor încălcări ale legii de 
către angajator – într-un timp mai scurt, membrii comisiei s-au pronunţat în 
unanimitate pentru avizarea favorabilă a propunerii legislative.  
  La dezbaterile proiectului de lege de la punctul 3 al ordinii de zi, 
o parte dintre membrii comisiei – deşi s-au pronunţat pentru avizarea 
favorabilă, în principiu – au făcut unele observaţii critice în legătură cu 
multitudinea de sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi preconizate prin proiectul 
de lege, care, până la un anumit punct, răsplătesc, aşa cum este şi normal să se 
facă, constrângerile şi solicitările deosebite la care este supusă viaţa şi 
activitatea cadrelor militare, dar care, dincolo de acel punct, tind să facă din 
cadrele militare o categorie net privilegiată faţă de alte categorii de bugetari. 
Exemplificând cu prevederile alin. (1) al art. 32, referitoare la aprobarea unui 
ajutor neimpozabil de 10 solde cadrelor militare şi personalului civil 
disponibilizat în urma restructurării armatei, completate de alte ajutoare 
prevăzute la alin. (2) în cazul în care nu se pot încadra în muncă din cauza 
lipsei locurilor de muncă, domnul deputat Tokay György a subliniat că  acest 
sprijin material este exagerat. La rândul său, domnul deputat Marţian Dan a 
ridicat - în acest context - problema acoperirii celorlalte necesităţi de finanţare 
ale armatei, printre care dotarea tehnică, ameliorarea condiţiilor de trai ale 
militarilor în termen, satisfacerea altor necesităţi stringente ale armatei, care 
devin incerte  în condiţiile în care o parte atât de mare din fondurile alocate de 
la buget Ministerului Apărării Naţionale ar fi destinată pentru salariile 
cadrelor militare din sistemul apărării naţionale.  
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a insistat asupra 
necesităţii stimulării materiale a celor care vor beneficia de prevederile 
proiectului de lege, atât pentru a se putea menţine şi încuraja elementele de 
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valoare din aceste instituţii, cât, mai ales, pentru a răspunde necesităţii 
procesului de restructurare a armatei – ce se desfăşoară în prezent – 
asigurându-se compensaţii satisfăcătoare celor disponibilizaţi prin reducerea 
numărului cadrelor militare şi a personalului civil din subordinea Ministerului 
Apărării Naţionale, în conformitate cu obiectivele politicii interne şi externe 
ale României. 
  Doamna deputată Elena Iacob a evocat discrepanţele mari, unele 
nejustificate, existente între militarii de carieră pensionaţi şi pensionarii 
aparţinând celorlalte categorii de personal bugetar. 
  Evocând alte discrepanţe ce i se par discutabile, domnul deputat 
Tănase Tăvală a propus returnarea proiectului de lege la iniţiator, pentru 
corelarea nivelului ridicat al veniturilor salariale al cadrelor militare cu 
veniturile altor categorii de bugetari, respectiv, cei din învăţământ şi sănătate, 
considerând că adoptarea acestui proiect de lege, în forma sa actuală, 
discriminează pozitiv cadrele militare în raport cu personalul bugetar din 
categoriile sus-menţionate, ceea ce ar putea conduce chiar la nemulţumiri 
sociale de amploare din partea acestor categorii. 
  Rezultă, prin urmare, faptul că, în cursul dezbaterilor din 
Comisie, o parte a vorbitorilor au sugerat avizarea favorabilă a proiectului de 
lege în discuţie, care să fie însoţită însă de recomandarea de a se corela 
sistemul complicat de sporuri şi indemnizaţii prevăzut   de    acesta    cu    
modul    de calcul a salariilor stipulat de Legea nr. 154/1998 privind 
salarizarea personalului bugetar, dat fiind caracterul special, din punct de 
vedere tehnic, al prevederilor proiectului de lege. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus amânarea 
dezbaterilor pentru şedinţa următoare şi invitarea unor cadre competente din 
Ministerul Apărării Naţionale, care să poată oferi comisiei unele lămuriri atât 
asupra modului de calcul al veniturilor salariale ale cadrelor militare, cât şi 
asupra cuantumurilor acestora. 
  Prima   propunere   a    fost    respinsă la vot,  întrunind 5 voturi 
pentru, 4   contra   şi   2 abţineri: Ca urmare, a fost adoptată - cu 7 voturi 
pentru,   3  contra şi 1 abţinere – sugestia domnului deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner. 
   
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


