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  La lucrările şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, din data de 6 septembrie 2000, au 
participat 12 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Viorel Hrebenciuc 
(PDSR), Petre Ţurlea (PUNR) şi Valeriu Stoica (PNL), care este membru al 
Guvernului. 
  Pe ordinea de zi, aprobată în unanimitate, s-au aflat următoarele 
iniţiative legislative:  
1. Propunerea legislativă privind pensionarea cu reducere de vârstă a unor 

persoane. 
2. Propunerea legislativă privind "Confiscarea averilor conducătorilor de 

întreprinderi, bănci, instituţii de stat şi organizaţii obşteşti care au adus 
prejudicii bugetelor naţionale în perioada 1990-1998 şi au datorii la 
acestea". 

3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociaţii şi fundaţii. 

Dezbaterile asupra propunerii legislative de la punctul 1 a 
continuat cu participarea iniţiatorului acesteia, domnul deputat Gheorghe Ana. 
Vorbind despre motivele care au inspirat iniţiativa legislativă în dezbatere, 
domnia sa a arătat că aceasta porneşte de la faptul că încearcă să înlăture o 
lacună existentă în Legea pensiilor nr. 19/2000. Este vorba de faptul că 
această lege omite salariaţii din minerit având vârste între 46 şi 49 de ani, 
fiind, în schimb, cuprinşi doar cei cu limitele de vârstă de 45 şi, respectiv, 50 
de ani; asta în timp ce salariaţii din prima categorie au aceeaşi vechime în 
muncă sau chiar mai mare decât cei din a doua categorie. 

De asemenea, răspunzând întrebărilor membrilor comisiei în 
legătură cu numărul aproximativ al persoanelor ce ar intra sub incidenţa 
acestei reglementări şi cu efortul bugetar necesar implementării propunerii 
sale legislative, iniţiatorul a subliniat că numărul beneficiarilor legii din 
rândurile disponibilizaţilor din industria minieră se ridică la circa 5.000 de 
persoane la nivelul întregii ţări. Aceasta face ca suma necesară asigurării unei 
pensii medii de 2.000.000 lei pentru beneficiarii reglementării nu ar fi una 
prea mare.  
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În   discuţiile   ce    au urmat, domnul deputat Wittstock 

Eberhard-Wolfgang a obiectat că prin această iniţiativă - care se înscrie pe 
linia completării Legii pensiilor nr. 3/1977 - poate duce la apariţia unei 
legislaţii paralele în materie de pensii, ea fiind independentă faţă de noua 
Lege a pensiilor nr. 19/2000. 

Unii deputaţi din arcul guvernamental, care au luat cuvântul, s-au 
opus avizării propunerii legislative în discuţie, pe motiv că legiferarea pentru 
un număr limitat de cetăţeni creează  un precedent de nedorit ce poate 
favoriza instabilitatea legislativă. În plus, pentru această iniţiativă se afectează 
bugetul deja şi aşa deficitar al asigurărilor sociale, în condiţiile în care 
numărul pensionarilor depăşeşte deja cu 1,6 milioane persoane pe cel al 
populaţiei active. 

Pe de altă parte, deputaţii care au susţinut avizarea favorabilă au 
subliniat situaţia catastrofală a disponibilizaţilor din Valea Jiului - dat fiind că  
guvernele de după 1996 nu s-au preocupat ca, în paralel cu închiderea 
minelor, să creeze locuri de muncă alternative. În plus, aceştia au reliefat şi 
caracterul reparatoriu al iniţiativei legislative, care vizează asigurarea 
egalităţii de tratament pentru categoriile de angajaţi cuprinşi în grupa I-a de 
muncă, cu vârste între 46 şi 49 de ani, care au fost omişi din Legea pensiilor 
nr. 19/2000. 

În final, această iniţiativă legislativă nu a primit aviz favorabil, 
votul comisiei fiind  nedecis: 5 voturi pentru avizare, 1 vot împotrivă şi 4 
abţineri. 

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 2 a participat - 
în calitate de iniţiator - domnul deputat Alexandru Ionescu. În susţinerea 
iniţiativei sale, domnul deputat a evocat nivelul îngrijorător al corupţiei din 
societatea românească, care a fost cauzat îndeosebi de transferul ilicit al averii 
publice spre sectorul privat prin intermediul firmelor-căpuşă ale 
conducătorilor de întreprinderi de stat, dar şi de deturnările de fonduri comise 
de aceştia etc. 

 Deşi mai mulţi vorbitori au reliefat un aspect intrinsec legat de 
această iniţiativă legislativă, acela al necesităţii întăririi controlului statului 
asupra averii publice, inclusiv prin legi mai aspre, unii dintre dânşii au 
exprimat rezerve serioase în legătură cu această propunere legislativă. Aceştia 
au evidenţiat fondul lacunar, necorespunzător al iniţiativei, reflectat şi de 
avizul negativ dat de Consiliul Legislativ. În această ordine de idei, domnul 
deputat Tokay György a atras atenţia asupra faptului că propunerea legislativă 
nu ţine seama de alin. (7) al art. 41 din Constituţie, care prevede că "Averea 
dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se 
prezumă". Vorbitorul s-a referit şi la dispoziţiile alin. (2) din art. 125 al 
Constituţiei care interzice înfiinţarea de instanţe extraordinare, fapt de care 
propunerea legislativă nu ţine seama. În acest context, vorbitorul a reamintit şi 
faptul că există, în legislaţia actuală instrumentele juridice de anihilare a 
mecanismelor socio-economice ale corupţiei conducătorilor de instituţii 
publice - cum sunt cele cuprinse în Legea 115/1996 - dar acestea nu se aplică 
întotdeauna de către organele abilitate.  
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În cursul dezbaterilor s-au făcut referiri la alte observaţii critice 

de substanţă formulate de Consiliul Legislativ în legătură cu această 
propunere legislativă. 

Trecându-se la exprimarea votului referitor la avizarea iniţiativei  
legislative,  s-a   hotărât,   cu  6  voturi  pentru,   1 vot împotrivă şi 3 abţineri, 
să i se acorde aviz favorabil. 

S-a trecut apoi la examinarea proiectului de Lege pentru 
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii. În cursul dezbaterilor generale, s-au pronunţat pentru avizarea 
favorabilă a proiectului de lege - considerându-l binevenit  pentru dezvoltarea 
societăţii civile din România - domnii deputaţi Tokay György şi  Attila Varga. 
Poziţiei acestora li s-a alăturat şi domnul deputat Gheorghe Vâlceanu, care a 
solicitat ca - în aviz - să se ţină cont şi de observaţiile Consiliului Legislativ. 
În sprijinul avizării proiectului în forma iniţială, domnul deputat Attila Varga 
a atras atenţia că s-ar crea o situaţie dificilă pentru asociaţiile şi fundaţiile 
înfiinţate deja  în baza efectelor produse de aplicarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 26/2000, de la 1 mai până în prezent. 

Directorul Institutului Român pentru Drepturile Omului, doamna 
Irina Moroianu-Zlătescu, a exprimat unele idei critice referitoare la redactarea 
şi terminologia folosită în unele părţi ale proiectului de lege, cât şi în legătură 
cu unele soluţii pe care le conţine precum: termenul foarte redus de recurs  (5 
zile) pentru atacarea sentinţelor defavorabile dobândirii personalităţii juridice 
de către asociaţii sau fundaţii; nivelul ridicat al valorii patrimoniului necesar 
pentru înregistrarea la tribunal a unei fundaţii (20 de salarii minime pe 
economie) etc. Referitor la acest ultim aspect, domnul deputat Attila Varga a 
argumentat că nivelul ridicat al sumei necesare înfiinţării unei fundaţii este 
bine ales, date fiind abuzurile comise de unele organizaţii neguvernamentale 
fantomă, apărute doar pentru a beneficia de facilităţile oferite acestora de 
către stat, dar care nu şi-au îndeplinit scopurile prevăzute în statute. În plus, 
domnia sa a reamintit că legea - neavând caracter retroactiv - nu va afecta  
organizaţiile deja înfiinţate. 

 S-a evidenţiat - în cadrul dezbaterilor generale - şi necesitatea 
eliminării paralelismului legislativ creat între ordonanţa în discuţie şi Legea 
nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române 
cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 
socială, precum şi necesitatea unei acurateţi sporite a dispoziţiilor din proiect 
privind organizaţiile neguvernamentale de utilitate publică, în scopul evitării  
oricăror abuzuri. Au fost prezentate, de asemenea, şi alte amendamente la 
proiectul de lege. 

 Comisia  a decis, în final, continuarea dezbaterii pe articole în şedinţa 
următoare, prilej cu care vor fi examinate şi amendamentele propuse. 
 

PREŞEDINTE, 

Marţian Dan 


