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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 3 aprilie 2002

La şedinţă a participat un număr de 14 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Filip Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, 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 deschiderea lucărilor a propus spre aprobare proiectul ordinei de
zi, care a conţinut ca unic punct propunerea   legislativă    privind    Legea
partidelor    politice, iniţiată de un grup de parlamentari ai Partidului Naţional
Liberal.

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
La lucrările comisiei a participat dl senator Mircea Teodor Iiustian, din

partea iniţiatorilor.
Primul înscris la cuvânt, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, a

reliefat faptul că scopul acestei iniţiative legislative este reducerea numărului
partidelor politice şi ridicarea pragului electoral, lista trebuind să cuprindă cel puţin
30.000 de susţinători, domiciliaţi în cel puţin 21 din judeţele ţării şi municipiul
Bucureşti, dar nu mai puţin de 900 de persoane pentru fiecare din aceste judeţe şi
municipiul Bucureşti. Domnia sa şi-a arătat îngrijorarea că, în aceste condiţii,
uniunile aparţinând minorităţilor naţionale nu ar mai putea să atingă acest prag (de
30.000 de susţinători) şi deci nu se vor putea înscrie ca partide politice. În cazul în
care se va discuta propunerea legislativă şi se va aviza favorabil, domnia sa va
propune un amendament în acest sens.

Dl deputat Tokay György a arătat că este bine să existe o lege a
partidelor politice diferită de una care prevede finanţarea partidelor politice.
Desigur că trebuie găsit un echilibru între dreptul la libera asociere şi condiţiile
interne ale acestei ţări. Ideea esenţială a legii este că numărul partidelor politice
trebuie redus, dar trebuie analizat modul cum acest lucru poate fi realizat. În
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susţinerea acestei teorii dl deputat Tokay György a folosit o metaforă: �dintr-o
orchestră supradimensionată ar fi de dorit să se ajungă la o orchestră de cameră�.

De asemenea, domnia sa propune ca anumite articole din legea veche
(Legea nr. 27/1996) să rămână aşa cum sunt.

Dl deputat Mircea Costache a cerut sprijinul dlui senator Mircea
Iustian pentru a-i lămuri o problemă care nu-i este clară: această propunere
legislativă modifică şi înlocuieşte Legea nr. 27/1996 sau va fi un alt proiect de
lege?

Dl senator Mircea Iustian a răspuns că aceasta este o lege formată pe
osatura celei vechi, dar care aduce modificări. Modificările cuprinse în propunerea
legislativă sunt cam 50%, iar 50% s-a păstrat din vechea lege, rezultând una nouă
care, conform art. 45, prevede că, de la data intrării în vigoare a prezentei legi,
Legea nr. 27/1996, a partidelor politice, este abrogată, intrând în vigoare cea nouă.

Revenind, dl deputat Mircea Costache a subliniat faptul că dacă se va
ajunge la discutarea pe articole domnia sa va propune un nou articol.

Dl deputat Liviu-Alexandru Mera a propus acordarea unui aviz
favorabil, iar cei care şi-au exprimat dorinţa de a depune amendamente să le
prezinte.

Dl deputat Florea Buga a avut o altă propune, şi anume de amânare a
dezbaterilor pentru şedinţa viitoare a comisiei, cu scopul de aprofundare a textului.

Dl preşedinte Nicolae Păun, conform procedurilor, a supus la vot
prima   dată amânarea, care a fost votată cu majoritate de voturi: 8 voturi pentru şi
2 voturi împotrivă.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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