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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele   minorităţilor   naţionale din data de 21 iunie 2000 au participat 
11 deputaţi, fiind absenţi următorii deputaţi: Ioan Pintea (independent), Viorel 
Hrebenciuc (PDSR), Liviu Alexandru Mera (PD), Valeriu Stoica (PNL) – 
care este membru al Guvernului.  
  Pe ordinea de zi, aprobată în unanimitate, au fost înscrise 
următoarele iniţiative legislative: 
  1. Proiectul   de   Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 192/1999   privind   înfiinţarea   Agenţiei   pentru   Protecţia    Drepturilor 
Copilului   şi   reorganizarea    activităţilor    de    protecţie     a    copilului.  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 172/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 9/1998  
privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în 
proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi 
Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.  
  3. Propunerea    legislativă      privind     instanţele de mediere. 
  4. Propunerea legislativă privind reducerea impozitului pe clădiri 
şi teren datorate conform Legii 27/1994 privind impozitele şi taxele locale 
modificată  şi completată prin OUG nr. 62/1998, OUG nr. 27/1999 şi OUG 
nr. 15/1999 pentru unele categorii de pensionari. 

 Lucrările au fost conduse de dl.deputat Marţian Dan – preşedintele 
Comisie – în prima parte a dezbaterilor şi de dl.deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang - vicepreşedinte al Comisiei - la discutarea punctelor 2,3 şi 4 de pe 
ordinea de zi.  
  La analizarea amendamentelor prezentate de deputaţi la proiectul 
de lege înscris la punctul 1 al ordinii de zi, au participat - din partea 
iniţiatorului - vicepreşedintele Agenţiei pentru Protecţia Drepturilor Copilului, 
d-na Teodora Bertzi şi consilierul juridic al Agenţiei – dl. Gabriel 
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Andronache. A participat la lucrări, de asemenea, şi un reprezentant al 
Institutului Român pentru Drepturile Omului, dl.Ioan Oancea. 
  Deputaţii au modificat în mare parte, atât substanţa cât şi forma 
primelor şase articole din   proiectul   de   lege,   dând   o mai judicioasă 
sistematizare şi organizare a dispoziţiilor legale din textul iniţial al Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 192/1999 şi operând, pe baza sugestiilor făcute 
anterior de Agenţia pentru Protecţia Drepturilor Copilului, o serie de 
modificări de natură redacţională. 
  Astfel, la propunerea domnului deputat Marţian Dan, a fost 
introdus un alineat nou - 21 – la art. 1 vizând concretizarea categoriei de copil 
aflat în dificultate pentru a face mai operaţionale dispoziţiile Ordonanţei şi a 
orienta mai precis activitatea persoanelor şi instituţiilor care se ocupă de 
protecţia copilului. Textul acestui alineat are următoarea redactare: “În sensul 
prezentei legi, prin copil aflat în dificultate se înţelege orice copil care, 
temporar sau definitiv, este lipsit de mediul său familial sau care, în propriul 
său interes superior, nu poate fi lăsat în acest mediu, întrucât i-ar periclita 
dezvoltarea, integritatea fizică ori morală: copii orfani, abandonaţi, maltrataţi, 
copiii străzii şi cei proveniţi din familii sărace, cu mari dificultăţi materiale”. 
  Amendamentele de natură redacţională - făcute la propunerea 
domnului deputat Marţian Dan în cuprinsul art. 1 din textul iniţial al 
ordonanţei - au fost adoptate cu unanimitate de voturi. 

Dacă nu se identifică mai precis categoriile de copii care trebuie 
să constituie obiectul unor preocupări stăruitoare, există riscul ca situaţia reală 
a respectării drepturilor copilului să se agraveze în continuare, aşa cum s-a 
întâmplat şi după emiterea de către Guvern, în 1997, a Ordonanţelor de 
urgenţă nr. 25 şi 26 referitoare la protecţia şi adopţia copilului – a afirmat 
dl.deputat Marţian Dan. Au exprimat rezerve faţă de acest amendament 
iniţiatorul, şi domnii deputaţi Tănase Tăvală şi Wittstock Eberhard-Wolfgang 
- care au arătat  că formula generală din textul iniţiatorului are avantajul de a 
oferi premisele necesare în vederea abordării unor situaţii şi cazuri concrete 
de copii aflaţi în dificultate ce transced categoriile menţionate în textul 
amendamentului. În pofida acestei obiecţii, textul amendamentului a fost 
adoptat cu 7 voturi pentru şi 3 abţineri. 

Doamna Teodora Bertzi a propus, în numele iniţiatorului, 
introducerea unei dispoziţii în textul articolului 2 menite să asigure 
exercitarea, de către Agenţie, a unui control real asupra comisiilor pentru 
protecţia copilului din teritoriu, asupra instituţiilor şi persoanelor cu atribuţii 
în domeniu. Textul aprobat cu unanimitate de voturi al acestei dispoziţii sună 
astfel: “În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi, Agenţia va 
supune spre aprobare Guvernului măsurile privind autorizarea instituţiilor 
publice, private şi a persoanelor care asigură promovarea şi protecţia 
drepturilor copilului, precum şi cele privitoare la sancţionarea, conform legii, 
a acelor instituţii şi persoane responsabile de încălcarea drepturilor copilului”.  

A fost acceptată, cu unanimitate de voturi, şi inserarea unei noi 
atribuţii a Agenţiei, propusă de reprezentantul Institutului Român pentru 
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Drepturile Omului, la art. 2, având următoarea redactare: “Elaborează, 
împreună cu Ministerul Educaţiei Naţionale şi organizaţii neguvernamentale, 
programe naţionale de educaţie pentru cunoaşterea prevederilor convenţiilor 
internaţionale pentru protecţia drepturilor copilului şi urmăreşte modul de 
percepere al acestora”. 

Totodată, domnul deputat Marţian Dan a propus - pentru 
precizarea noţiunilor şi o mai mare claritate - o serie întreagă de modificări de 
natură redacţională a textului iniţial al art.2 din ordonanţă, fapt ce a condus la 
restructurarea  cuprinsului   acestuia  şi la reformularea conţinutului literelor 
a) – l). Aceste amendamente au fost însuşite de comisie cu unanimitate de 
voturi. 

Un alt amendament, propus de domnul deputat Marţian Dan şi 
care a fost  adoptat cu unanimitate de voturi,  a privit textul alin. (4) al art. 4, 
referitor la componenţa Consiliului de coordonare al Agenţiei pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului. În formula sa  amendată, acest alineat va avea 
următoarea redactare: “Agenţia este sprijinită în activităţile sale de un consiliu 
de coordonare, cu rol consultativ, având în componenţa sa reprezentanţi ai 
unor ministere şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei publice 
centrale, ai autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi un 
reprezentant al Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Protecţia 
Copilului din România”. Prin participarea – în componenţa consiliului amintit 
– şi a unui reprezentant din partea ONG-urilor reprezentative, cu activitate în 
domeniul protecţiei copilului se asigură atât transparenţa deciziilor agenţiei, 
cât şi ancorarea acestora în realitatea dramatică din România, domeniu în care 
experienţa ONG-urilor este binevenită.  

De asemenea, şi celelalte modificări de natură redacţională la 
cele şase alineate ale art. 4 au fost adoptate cu unanimitate de voturi. 

Adoptarea art. 51- restructurat şi completat cu materia art. 8 din 
textul ordonanţei, însuşit de comisie cu unanimitate de voturi, a urmărit 
redarea cât mai clară şi cât mai precisă a atribuţiilor corpului de control al 
Agenţiei.  

Şi art. 6, în forma iniţială din proiectul de lege, a fost însuşit de 
comisie cu unanimitate de voturi. 

În cele din urmă, membrii comisiei au decis continuarea 
dezbaterilor asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă nr. 192/1999 într-o şedinţă viitoare a Comisiei.  
  La dezbaterile asupra punctului 2 de pe ordinea de zi, domnul 
deputat Petre Ţurlea a propus neavizarea, considerând că acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar, în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, ar constitui o 
discriminare pozitivă faţă de românii din Bucovina, Transilvania de Nord şi 
Basarabia, cărora România nu le-a acordat nici un fel de compensaţii. 
  Exprimând o opinie divergentă, domnii deputaţi Tănase Tăvală şi 
Wittstock Eberhard-Wolfgang au arătat că se impune avizarea favorabilă, 
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întrucât statul român şi-a asumat, în 1940, anumite obligaţii pe care nu le-a 
onorat ulterior.  

După ce propunerea de neacordare a avizului – aparţinând d-lui 
deputat    Petre    Ţurlea – a căzut la vot cu 1 vot pentru, 5 voturi împotrivă şi 
1 abţinere, proiectul de Lege de la punctul 2 al ordinii de zi a primit aviz 
favorabil cu 5 voturi pentru, 1 vot împotrivă  şi 1 abţinere, , considerându-se 
că ordonanţa de urgenţă în discuţie remediază unele disfuncţionalităţi apărute 
în procesul de aplicare a Legii nr. 9/1998.  

La dezbaterile asupra propunerii legislative  privind     instanţele 
de mediere, dl. deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a arătat că, prin 
adoptarea acestei legi, s-ar mări durata – şi aşa destul de mare în sistemul de 
justiţie român – de rezolvare a litigiilor, în detrimentul protejării drepturilor 
cetăţeanului. Totodată, domnia sa a evidenţiat că şi Consiliul Legislativ a 
avizat negativ acest proiect de lege şi, în consecinţă, a propus să nu i se 
acorde aviz favorabil. Cu 7 voturi pentru şi 2 abşineri, comisia şi-a însuşit 
acest punct de vedere, propunerea legislativă nefiind avizată. 

La   punctul   4 al ordinii de zi, domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner s-a pronunţat împotriva avizării propunerii legislative  în 
discuţie, aparţinând unor deputaţi PDSR, considerând că reprezintă o 
iniţiativă contrară doctrinei liberalismului şi are un vădit caracter electoral. 
Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang – în susţinerea acestei poziţii 
– a evidenţiat că propunerea în discuţie a primit aviz negativ din partea 
Guvernului şi a Consiliului Economic şi Social şi, mai mult decât atât, 
administraţiile locale au puterea de a reduce impozitele cu 50% - în temeiul 
Legii nr. 69/1991 a administraţiei publice locale.  

Ca urmare, cu 5 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 1 abţinere, a 
fost respinsă şi propunerea legislativă de la punctul ultim al ordinii de zi, 
membrii comisiei având în vedere şi avizele negative acordate acesteia de 
către Guvern şi Consiliul Economic şi Social. 

 
 

 
 
SECRETAR,     ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu     Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
 


