
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 3 aprilie 2002

Ieri, 3 aprilie 2002, au avut loc lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi
problemele minorităţilor naţionale, având înscrisă pe ordinea de zi - aprobată în unanimitate -
următoarea iniţiativă legislativă: Propunerea legislativă privind Legea partidelor politice.

La lucrări au participat 14 deputaţi, fiind absenţi: domnii deputaţi Filip Georgescu şi
Tiberiu Ovidiu Muşetescu din Grupul parlamentar al PSD, dl deputat Tiberiu Ovidiu Muşetescu
fiind membru al Guvernului. De asemenea, la lucrări a fost invitat şi iniţiatorul - dl senator
Mircea Iustian - din Grupul parlamentar al PNL, care a oferit lămuririle necesare deputaţilor din
comisie, pe marginea propunerii sale legislative.

Dl senator Iustian a subliniat că promovarea propunerii legislative este benefică pentru
sistemul politic românesc şi va contribui la consolidarea statului de drept în România. Domnia sa
a evidenţiat inovaţiile şi modificările aduse de iniţiativa legislativă a PNL, faţă de legea actuală a
partidelor politice. Astfel, printre cele mai importante prevederi menite a asana viaţa politică din
România şi a creşte încrederea populaţiei în politicieni din conţinutul iniţiativei în discuţie, dl
senator Iustian a enumerat:
-    introducerea a două capitole noi privind membrii partidelor politice şi registrul partidelor
politice;
-    prevederea potrivit căreia, odată cu pierderea sprijinului politic al partidului se pierde şi
funcţia publică dobândită, ca urmare a apartenenţei la acel partid;
-     diferenţierea făcută la înregistrarea partidelor politice între susţinător şi membru al unui
partid politic;
-     creşterea de la 10.000 la 30.000 a numărului minim de membri pentru înregistrarea unui
partid politic.
-     desfiinţarea, de drept, a acelor partide şi formaţiuni politice care nu au obţinut minimum
30.000 de voturi la nivel naţional în alegerile locale sau parlamentare, ori a acelor partide care nu
au desemnat candidaţi în minimum două campanii electorale succesive, în cel ăuţin 21 de
circumscripţii electorale.

În cadrul dezbaterilor, deputaţii au exprimat opinii contradictorii privind oportunitatea
avizării iniţiativei legislative în discuţie. Astfel, dl deputat Liviu-Alexandru Mera s-a pronunţat în
favoarea avizării favorabile, considerând că propunerea legislativă aduce unele îmbunătăţiri
notabile la nivelul  funcţionării democraţiei în România.
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Pe de altă parte, o parte dintre deputaţii care reprezintă minorităţile în Comisie - dl deputat
Eberhard-Wolfgang Wittstock şi dl Gheorghe Tokay  - au evidenţiat că, în forma iniţiatorului,
propunerea legislativă conţine discriminări la adresa organizaţiilor persoanelor aparţinând
minorităţilor naţionale, care nu ar putea îndeplini condiţiile numerice restrictive impuse partidelor
politice, dat fiind că respectivele organizaţii sunt asimilate partidelor politice. Mai mult chiar, dl
deputat Eberhard-Wolfgang Wittstock a arătat că, în cazul avizării favorabile a iniţiativei în
discuţie de către Comisie, va aduce amendamente pentru a elimina discriminările la care a făcut
referire. Dl deputat Gheorghe Tokay a evidenţiat şi alte inconveniente ale promovării iniţiativei
în dezbatere: crearea unor disfuncţionalităţi majore în cazul când propunerea ar deveni lege,
întrucât prin efectul art.45 din aceasta, ar rămâne valabile din legea actuală a partidelor politice
numai prevederile privind finanţarea activităţii partidelor - care sunt contradictorii cu inovaţiile
aduse în domeniu prin propunerea legislativă. Din acest motiv, dl deputat Tokay şi-a exprimat
rezervele că scopul vizat de iniţiativa legislativă venită din partea PNL ar putea fi atins.

În replică la observaţiile venite din partea deputaţilor minorităţilor, iniţiatorul propunerii
în dezbatere a fost de acord că, dacă cele propuneri legislative făcute de Partidul Naţional-Liberal
privind activitatea şi finanţarea partidelor politice nu sunt joncţionate la dezbaterile în Comisii,
ceea ce s-a şi întâmplat, ar putea apărea unele inconveniente. Însă dl senator Mircea Iustian a
subliniat că aceasta s-a datorat viziunii PNL asupra problemei, constând din 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, controlate
de autorităţi diferite - Tribunalul Municipiului Bucureşti şi Curtea Constituţională în cazul
activităţii partidelor politice, respectiv de Curtea de Conturi, în cazul finanţării acestora.

În final, propunerea legislativă de pe ordinea de zi a fost amânată de către deputaţi cu
majoritate de voturi, la propunerea dlui deputat Florea Buga, deputaţii considerând binevenită
aprofundarea prevederilor propunerii legislative în corelaţie cu actuala Lege a partidelo politice
nr.27/1996, precum şi cu avizul negativ dat anterior de Comisie Propunerii legislative privind
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniei electorale, venită tot din partea PNL.
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