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PROCES  VERBAL
al şedinţei Comisiei din data de 26 martie 2002

La şedinţă a participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi Filip Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, ambii din Grupul
parlamentar al PSD (Social-Democrat şi Umanist), ultimul fiind membru al
Guvernului.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a propus spre aprobare proiectul ordinei de zi, care
cuprinde următoarele puncte:

1. Propunerea legislativă pentru modificare aşi completarea unor
prevederi ale Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale

2. Diverse.
2.1. Dl senator Mircea Iustian, din Grupul parlamentar al PNL,

a susţinut, din partea iniţiatorilor, propunerea de modificare a Legii partidelor
politice, care urmează să fie dezbătută într-o şedinţă viitoare.

2.2. Discutarea unor memorii adresate comisiei:
- comunicatul  APADOR-CH privind alungarea credincioşilor greco-

catolici din Biserica �Sfântul Nicolae� din Ocna-Mureş
- petiţia adresată Preşedintelui Camerei Deputaţilor de Asociaţia

Juriştilor Greco-Catolici din municipiul Dej
- petiţia adresată de Mitropolia Română Unită cu Roma, Greco-

Catolică.
Dl deputat Nicolae Păun a apreciat că propunerea legislativă aflată în

discuţie la primul punct de ordinea de zi este binevenită, deoarece se vor exclude
manevrele de culise care operau până acum, când viceprimarii erau aleşi prin votul
consilierilor locali, dând acestuia posibilitatea să se considere stăpân absolut şi să
destituie viceprimarul atunci când nu îi respectă hotărârile, chiar dacă acesta nu este
de acord cu ele.
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Dl deputat Mircea Costache, la rândul său, consideră propunerea
legislativă ca bună, venind în întâmpinarea electoratului, care s-a săturat, la rândul
său, de aranjamentele care se fac pentru ocuparea acestor funcţii.

Cei doi vorbitori au considerat că ar trebui acordat un aviz favorabil
propunerii legislative.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a atras atenţia că s-a
strecurat o greşeală de tehnică legislativă, şi anume: articolul care în propunerea
legislativă este numerotat cu 47 se referă, de fapt, la articolul 48 alin. (6) din
prevederile Legii nr. 70/1991.

Supusă votului, propunerea legislativă a întrunit unanimitate de voturi,
urmând ca în aviz să se facă recomandarea comisiei sesizate în fond să ia în
dezbatere modificările propuse în avizul Consiliului Legislativ.

După epuizarea ordinei de zi, s-a dat cuvântul, la capitolul �Diverse�,
dlui senator Mircea Iustian care, în cuvântul său, a arătat că acest proiect de
modificare a Legii partidelor politice se înscrie în cadrul demersului promovat de
societatea civilă şi susţinut de Partidul Naţional Liberal pentru consolidarea
democraţiei în România.Democraţia are ca suport existenţa partidelor politice; ele
�definesc şi exprimă voinţa politică a cetăţeanului� (art. 8 alin. 2 din Constituţia
României), generând puterea în stat. Partidele politice, insuficient structurate, cu
reguli de funcţionare lacunare sau neclar definite, generează o putere şi o clasă
politică pe măsură.

Pe de altă parte, se creează premisa unui dezechilibru între putere şi
opoziţie, existând riscul mimării democraţiei, în timp ce, în fapt, puterea se
concentrează în mâna unor grupuri de interese, iar partidele politice nu sunt în stare
să exprime voinţa politică a cetăţenilor. Neîncrederea populaţiei în partidele
politice este justificată dar, în acelaşi timp, reprezintă un motiv de îngrijorare.
Migraţia politicienilor în toate direcţiile, �ingineriile� politice, înscrierea şi
menţinerea în registrul partidelor politice a unor �fantome politce�, crearea
deliberată de confuzie prin semne electorale şi denumiri, practic, identice, cât şi
lipsa unor sancţiuni, întâreşte convingerea populaţiei că politicul este cauza relelor
din societate şi nu cel care oferă soluţii. Legea nr. 27/1996 a fost binevenită dar, cu
toate că a funcţionat timp de şase ani, nu a avut ca rezultat creşterea încrederii în
partidele politice şi nici structurarea acestora ca adevărate instituţii ale democraţiei.

Dl senator Iustian a subliniat că propunerea legislativă se impune ca
necesară pentru a produce efecte benefice asupra sistemului politic românesc şi
contribuirii la consolidarea statului de drept. Domnia sa a statuat modificările
intervenite în propunerea legislativă în 10 puncte.

1. Despărţirea prevederilor Legii nr. 27/1996 în două legi noi: cea a
partidelor politice şi cea  a finanţării partidelor politice, având în vedere că cele
două legi reglementează activităţi diferite, autorizate, validate şi controlate de
autorităţi diferite. Este vorba de înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi dizolvarea
partidelor politice, care se află sub cupola Tribunalului Municipiului Bucureşti, şi,
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după caz, a Curţii Constituţionale, respectiv de finanţarea partidelor politice,
activitate supravegheată şi controlată de Curtea de Conturi.

2. Introducerea a două capitole noi privind membrii partidelor politice
şi registrul partidelor politice.

3. În privinţa organizării partidelor politice apar noi precizări
referitoare la structura statului, reglementări cu privire la simbolistica partidelor
politice (semne şi denumiri), reglementarea potrivit căreia subdiviziunile partidelor
politice respectă împărţirea administrativ-teritorială a ţării.

4. Prevederea potrivit căreia, odată cu pierderea sprijinului politic al
partidului se pierde şi funcţia publică dobândită, ca urmare a apartenenţei la acel
partid.

5. În capitolul IV, cu privire la înregistrarea partidelor politice, se face
diferenţierea între susţinător şi membru al unui partid politic şi se creşte de la
10.000 la 30.000 numărul minim pentru funcţionarea unui partid politic.

6. Înregistrarea alianţelor politice are reglementări similare
înregistrării partidelor politice.

7. Se elimină posibilitatea ca dintr-o alianţă politică să facă parte şi alt
tip de asociaţii decât partidele politice legal înregistrate.

8. Se introduc reglementări privind fuzionarea partidelor politice.
9. Se sistematizează situaţiile în care încetează activitatea partidelor

politice şi apar prevederi noi în acest domeniu, cum ar fi inactivitatea unui partid
sau neîndeplinirea obiectivelor stabilite pentru un partid politic.

10. Se precizează faptul că datele din registrul partidelor politice sunt
informaţii de interes public şi faptul că Tribunalul Muncipiului Bucureşti este
singura instituţie în drept a opera în registrul partidelor politice.

Referitor la punctul doi înscris la capitolul �Diverse�, dl deputat
Nicolae Păun a dat citire tuturor petiţiilor venite pe adresa comisiei. După
prezentarea lor, membrii comisiei au apreciat că atât timp cât legea-cadru privind
regimul general al cultelor încă nu a fost elaborată şi deoarece conţinutul sesizărilor
depăşeşte limita competenţei comisiei,  să trimită spre soluţionare, potrivit cadrului
legislativ existent (Decretul-lege 126/1990 privind unele măsuri referitoare la
Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică), ministrului culturii şi cultelor.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl deputat Nicolae Păun a declarat închise
lucrările comisiei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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