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Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 
 
 

PROCES VERBAL 
al lucrărilor şedinţei comisiei din data de 11 martie 1998 

 

Lucrările comisiei au fost conduse de dl preşedinte MARŢIAN DAN. La lucrări au fost 
prezenţi 13 deputaţi. A absentat dl deputat TOKAY GYÖRGY, Grupul parlamentar UDMR, 
membru al Guvernului. 

În deschiderea lucrărilor, dl preşedinte MARŢIAN DAN informează membrii comisiei că a 
fost primit Raportul de activitate al IRDO pentru 1997. Dl EBERHARD WOLFGANG 
WITTSTOCK arată că, în legislatura trecută, regula a fost să se întocmească o sinteză a 
problematicii, care să fie înaintată Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor. Propune ca la 
discuţii să fie invitată şi dna directoare Irina Zlătescu. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN sugerează ca raportul să fie studiat de către membrii comisiei  
spre a putea fi discutat peste două săptămâni. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN arată că problematica drepturilor omului este deosebit de 
importantă şi în ultima vreme au existat mai multe luări de poziţie din partea unor instituţii 
interne şi internaţionale, ca şi din partea presei în legătură cu unele încălcări ale drepturilor 
omului în România. Comisia trebuie să analizeze astfel de aspecte şi să adopte o poziţie faţă 
de ele. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN prezintă proiectul ordinii de zi, care cuprinde următoarele 
puncte: 

1. Continuarea discutării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995  

2. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 49 din 29 iulie 1991 privind 
acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de 
război 

3. Propunerea legislativă privind siguranţa naţională a României 
Ordinea de zi este aprobată cu unanimitate de voturi. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN propune ca lucrările comisiei să înceapă cu discutarea 
propunerii legislative privind siguranţa naţională a României spre a audia şi punctul de vedere 
al iniţiatorilor acesteia, lucru ce reclamă o sincronizare a programului comisiei noastre cu cel 
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al Comisiei pentru controlul activităţii SRI. Comisia agrează această ordine de desfăşurare a 
lucrărilor.  

La lucrări este prezent domnul deputat Ovidiu Petrescu, unul din iniţiatorii propunerii 
legislative. 

Luând cuvântul, domnul deputat OVIDIU PETRESCU arată că Legea nr. 51/1991 a fost 
promulgată înainte de apariţia Constituţiei. Multe dintre prevederile ei intră în contradicţie cu 
Constituţia, ca şi alte acte normative cum ar fi Codul penal, în care nu sunt prevăzute 
infracţiunile contra siguranţei statului. Pentru că în Legea 51 anumite prevederi au fost 
neclare, aceasta a creat suspiciuni cu privire la activitatea SRI. 

Tot înainte de Constituţie a fost promulgată şi Legea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, 
care conţine prevederi discutabile din punctul de vedere al constituţionalităţii lor. Şi acestea 
se urmăreşte să fie eliminate. 

Este adevărat că activitatea SRI este privită cu suspiciunea că ar încălca drepturile omului. De 
aceea, propunerea a fost trimisă comisiei pentru drepturile omului. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN a întrebat ce accepţiune vrea să acopere noţiunea 
“comunitatea de informaţii” şi care este motivaţia pentru care propunerea legislativă renunţă 
să incrimineze direct, fără echivoc, manifestările iredentiste şi de separatism teritorial? 

Dl OVIDIU PETRESCU arată că înainte era un singur departament al securităţii; după 1990 
au fost create mai multe departamente şi oficii. Din păcate s-a constatat că ele nu cooperează, 
ceea ce este nociv pentru coordonarea activităţii de informaţii. Propunerea legislativă prevede 
obligaţia legată de corelarea acţiunilor diferitelor servicii şi pentru a se evita conflictele de 
competenţă. Această coordonare se făcea şi înainte de 1944. În SUA există un consiliu de 
coordonare a informaţiilor, condus de directorul CIA, care exercită un control executiv şi 
prezintă rapoarte Preşedintelui şi Congresului. La noi încă nu este momentul pentru o 
asemenea structură. 

Dl PETRE ŢURLEA menţinează că cel mai mare pericol îl constituie separatismul. 

Dl OVIDIU PETRESCU arată că ideea de indivizibilitate a statului unitar român include şi 
noţiunea de separatism. Există opinia că ideea de separatism trebuie detaliată şi adusă în 
proiectul de lege ca ameninţare distinctă la adresa siguranţei naţionale. 

Dl PETRE ŢURLEA consideră că dl OVIDIU PETRESCU tratează cu nonşalanţă problema 
separatismului. Domnia sa arată o hartă a Ţării Secuilor, tipărită la Budapesta, care este un 
indiciu a ceea ce se urmăreşte. Consideră că separatismul, la ora actuală, este cel mai mare 
pericol pentru Transilvania. 

Dl OVIDIU PETRESCU arată că s-a mers pe ideea logică că indivizibilitatea statului rezolvă 
şi problema separatismului. Se poate introduce la art. 3 o literă a') care să detalieze acest 
pericol. 

Dl EBERHARD WOLFGANG WITTSTOCK arată că, în cadrul dezbaterilor din Adunarea 
Constituantă, s-a discutat despre separatism, în cele din urmă fiind dezavuate manifestările de 
separatism teritorial.  Problema ar trebui să apară,  în această formă, şi în textul propunerii 
legislative, pentru a nu afecta dreptul la identitate al minorităţilor. Anumite forme de 
autonomie pentru minorităţi nu duc neapărat la secesiune şi nu slăbesc unitatea unui stat. 
Harta bilingvă a dlui PETRE ŢURLEA o consideră doar o formă de informare pentru turiştii 
din Ungaria. 
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Dl PETRE ŢURLEA spune că în 1991 Parlamentul a condamnat planul Ţării Secuilor în 
varianta lui Katona Adam. 

Dl VIOREL HREBENCIUC arată că pe hartă nu sunt denumiri-traduceri, ci alte denumiri. 

Dl EBERHARD WOLFGANG WITTSTOCK arată că ele sunt cele tradiţionale. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN întreabă dacă perioada în care o persoană poate fi urmărită 
informativ, pe bază de autorizaţie acordată de procuror, ce se poate întinde pe un interval de 
un an şi jumătate, nu este prea mare? Nu există riscul de a da o putere prea mare agenţilor 
diferitelor servicii, care pot urmări o lungă perioadă de timp o persoană, fără obligaţia de a 
prezenta anumite date, informaţii şi concluzii? 

Dl OVIDIU PETRESCU arată că procedura este următoarea: se primesc anumite informaţii 
despre o persoană, care sunt controlate de ofiţerii de informaţii. Se fac anumite cercetări care 
nu lezează dreptul persoanei, aşa cum se întâmplă şi la o investigaţie a unui ziarist. Când sunt 
suficiente indicii ale activităţii împotriva siguranţei statului, se fac referate detaliate, care se 
înaintează Parchetului. Sunt mulţi oameni care lucrează în această activitate şi ultimul aviz de 
specialitate şi cu semnătura directorului SRI merge la Parchet. În prezent, există doar 3 
procurori abilitaţi să dea asemenea aprobări. Există intenţia unei anumite lărgiri a cercului 
celor abilitaţi, ca rezultat al unor propuneri făcute de unii colegi din comisia SRI. 

Mandatul de cercetare se dă după o cercetare atentă şi sunt cazuri în care mandatul nu se 
acordă. La fiecare prelungire de mandat trebuie să existe elemente suplimentare de motivare a 
cererii. Aici nu este vorba de un caz penal obişnuit, în care procurorul urmăreşte cazul pas cu 
pas. Nu este vorba de un caz penal, pentru că cercetarea ar putea demonstra inexistenţa unor 
activităţi ale persoanei în cauză care să prezinte pericol pentru siguranţa naţională. Un an şi 
jumătate nu este o perioadă prea lungă, mai ales că mandatul nu se cere pentru orice caz; este 
vorba preponderent de mandate cerute de brigada antiteroristă sau cea de contraspionaj. 

Dl ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER întreabă care este comisia sesizată în fond cu această 
propunere legislativă. Este vorba de Comisia juridică şi cea de apărare, ordine publică şi 
siguranţă naţională. Pledoaria dlui OVIDIU PETRESCU a fost bună, dar au existat scandaluri 
cu interceptări de convorbiri telefonice la redacţiile unor ziare. Lărgirea competenţelor 
procurorilor ar putea duce la multiplicarea acestor cazuri de scandaluri. Sunt 16 Curţi de 
Apel, ceea ce înseamnă 16 prim-procurori, în condiţiile în care deseori procurorii transformă 
infracţiunile grave din dosare în simple contravenţii. Consideră că ar fi mai bine să nu se 
extindă competenţele în ce priveşte acordarea autorizaţiilor de urmărire informativă. Mai 
întreabă de ce în partea introductivă a art. 13 s-a renunţat la precizarea că activităţile de 
interceptare trebuie desfăşurate în condiţiile Codului de Procedură Penală. Ar fi vorba de o 
putere prea puţin controlată, acordată serviciilor de informare. La art. 34 aliniatul ultim este o 
recomandare a Consiliului Legislativ să se menţioneze expres dreptul cetăţeanului care se 
consideră lezat în dreptul său să se adreseze justiţiei. 

Dl OVIDIU PETRESCU consideră că au fost trei probleme. Posibilitatea abuzului la 
solicitarea şi acordarea mandatului: nici o lege nu poate fi atât de detaliată încât să împiedice 
abuzul, făcut de oameni care încalcă o prevedere legală. Abuzul poate fi constatat şi pedepsit. 
Ar fi vorba de două tipuri de abuzuri: excesul de solicitare de mandate pentru fapte care sunt 
departe de a fi ameninţări la siguranţa naţională; aici este sarcina procurorului să aprecieze 
dacă dă sau nu mandatul şi acest lucru nu se poate reglementa decât prin definirea riscurilor la 
adresa siguranţei naţionale. 
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A existat şi o dorinţă a Parchetului General să se descentralizeze activitatea către Curţile de 
Apel, pentru a decongestiona activitatea Parchetului General. 

În momentul în care există un mandat, ascultarea telefoanelor nu mai este ilegală. 

Privitor la scandaluri, ele au fost puţine şi nu întotdeauna au avut o justificare. Când se emite 
un mandat, nu  mai trebuie contestat acest lucru şi condamnat serviciul pentru că face o 
ascultare. 

Dl ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER precizează că tocmai această lărgire a dreptului de a 
acorda mandat către prim-procurorii de pe lângă Curţile de Apel reprezintă o diluare a 
răspunderii. 

Dl OVIDIU PETRESCU arată că interceptările telefonice sunt foarte uşor de făcut, de către 
aproape oricine. Diviziunea T a SRI are o colecţie de dispozitive de ascultat convorbiri, 
confiscate de la persoane neautorizate. De multe ori, în cazul ascultărilor monitorizate este 
vorba nu de siguranţa naţională, ci de concurenţă în afaceri sau de cazuri personale; este 
vorba de o încălcare a drepturilor unor persoane. Societăţile de detectivi particulari fac o 
muncă apropiată de cea a unui serviciu de informaţii şi pot face, din punct de vedere tehnic, şi 
interceptări. 

Aceste activităţi sunt unele preliminare, care nu se desfăşoară conform Codului de Procedură 
Penală pentru că nu este vorba de o chestiune penală; este vorba de suspecţi. 

Instalarea unui microfon într-o locuinţă sau percheziţiile secrete nu se pot desfăşura conform 
Codului de Porcedură Penală şi nici nu se desfăşoară nicăieri, pentru că ar presupune tocmai 
prezenţa persoanei în cauză, a martorilor şi a unor condiţii de timp. Pentru aşa ceva se ia 
mandat de la Parchet, dar se desfăşoară în condiţii speciale, nu cele ale Codului de Procedură 
Penală. 

Legat de inexistenţa prevederii ca cetăţeanul să se adreseze justiţiei dacă se consideră lezat de 
activitatea unui serviciu de informaţii: nu este nici o piedică formală. Se poate introduce o 
asemenea prevedere. În Anglia există un tribunal special care se ocupă numai de asemenea 
cazuri şi situaţii; din numeroasele cazuri aduse în faţa acestui tribunal, nu s-a dat dreptate 
cetăţeanului. 

Dl ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER consideră că nu ne putem compara cu Anglia şi la noi 
trebuie prevăzut în lege acest drept. 

Dl OVIDIU PETRESCU remarcă faptul că noi facem o legislaţie restrictivă într-un domeniu 
şi aglomerăm legea, pentru ca lucrurile să se desfăşoare bine. Este important, însă, ca legile să 
se respecte, nu să fie multe. În România fenomenul general este de nerespectare a legilor de 
către cetăţeni şi instituţii. 

În al doilea rând, dacă o ţară are o conducere politică democratică, şi calitatea serviciilor va fi 
democratică şi nu vor fi lezate drepturile cetăţenilor. Când se alunecă spre dictatură şi 
drepturile vor fi încălcate. Acest lucru este vizibil dacă ne gândim la legislaţia şi constituţiile 
comuniste. 

Este de acord să se facă o asemenea completare, dar cere să se precizeze ca instanţă de primă 
sesizare Curtea de Apel sau Curtea Supremă, nu o instanţă de nivel inferior. Procurorul 
general de pe lângă Curtea Supremă va face întâi o verificare şi dacă constată un abuz, el 
poate deschide un dosar penal. Această variantă este conţinută implicit în formularea actuală 
a proiectului de lege. 
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Dl preşedinte MARŢIAN DAN întreabă care va fi statutul Comisiei speciale de control a 
activităţii SRI, deoarece propunerea legislativă se orientează spre soluţia ca, în viitor, 
controlul serviciilor de informaţii şi a activităţii unor organe de stat cu atribuţii în domeniul 
siguranţei naţionale să fie făcut de comisiile permanente competente ale celor două Camere. 

Dl OVIDIU PETRESCU arată că a apărut şi o comisie specială pentru controlarea activităţii 
SIE. Comisiile permanente exercită un control parlamentar, dar nu de nivelul comisiei 
speciale; ele se referă mai mult la activitatea structurilor de informaţii din cadrul ministerelor. 
Sunt deci mai multe tipuri de comisii. În toate ţările sunt comisii parlamentare care se ocupă 
de toate serviciile de informaţii ale ţării respective. Este nevoie de o reglementare, dar nu a 
dorit să o facă în acest proiect. Va urma modificarea organizării SRI şi a Consiliului Suprem 
de Apărare a Ţării şi apoi putem imagina o lege care să reglementeze controlul serviciilor de 
informaţii. 

Dl VIOREL HREBENCIUC spune că termenul de “comunitate de informaţii” există în legea 
SIE, deci proiectul preia un termen existent. El are teama că această structură se va implica în 
activitatea serviciilor de informaţii. De ce secretarul CSAT nu poate avea întîlniri, fără a fi 
fixate într-o lege? 

Dl OVIDIU PETRESCU spune că CSAT este doar o întrunire trimestrială, cu atribuţii 
limitate şi vagi şi cu transparenţă zero. Hotărârile lui sunt obligatorii pentru toţi cetăţenii, dar 
nu este clar ce statut juridic au aceste hotărâri care depăşesc atribuţiile Parlamentului. Legea 
CSAT este neconstituţională. Staff-ul CSAT este redus, nu există experţi pentru apărare 
naţională, pentru ordine publică şi pentru serviciile de informaţii. 

Dl PETRE ŢURLEA precizează că PUNR este de acord cu acest proiect de lege, chiar dacă 
unul dintre iniţiatori, care a fost ales pe lista PUNR, nu mai face parte din Grupul parlamentar 
al PUNR. PUNR consideră necesară întărirea autorităţii acestor servicii, la nivelul serviciilor 
din Occident. În 1993, la discutarea raportului SRI, dl DINU PATRICIU, şef de partid, a 
protestat împotriva evocării de către SRI a unor aspecte din domeniul economic, care 
prezentau ameninţări la adresa siguranţei naţionale. Acum chiar preşedintele statului a cerut 
intensificarea cercetărilor în acest domeniu, al subminării economiei naţionale. 

Este nevoie ca legea să fie respectată şi se întreabă cum se va face acest lucru, când actualul  
şef al SRI şi cel al FPS vin din aceeaşi zonă politică? 

Dl KONYA HAMMAR ALEXANDRU nu are nimic împotriva aspectelor tehnice ale legii. 
Aspectul politic permite anumite discuţii asupra anumitor termeni, care suscită diverse 
interpretări. Întreabă care ar fi garanţia contra abuzurilor? pentru că o lege are nevoie de 
asemenea măsuri. 

Interceptarea convorbirilor telefonice nu mai constituie o problemă tehnică dificilă şi deci nici 
de mandat. Problema se complică atunci când ascultarea este făcută de o instituţie publică, de 
exemplu, de către o primărie care îşi ascultă cetăţenii. 

“Comunitatea de informaţii” pare să fie noua denumire a poliţiei politice. 

Răspunzând, domnul OVIDIU PETRESCU arată că ar trebui să luăm ca reper practica 
americană. Dacă există suficientă democraţie, nu vor exista probleme cu serviciile de 
informaţii. Un serviciu poate abuza prin interpretarea greşită a unei ameninţări, dar decizia o 
ia un factor politic; dacă el are tendinţe autoritare, nedemocratice, cetăţeanul va suferi. Dacă 
el este democratic, va pedepsi o asemenea ingerinţă. Serviciile de informaţii nu servesc 
întreaga societate, ci executivul. 
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Privind interceptările, nu există încă mijloace tehnice de interceptare a convorbirilor pe 
telemobil, dar ele vor fi achiziţionate în acest an. Dar şi în acest caz interceptarea necesită un 
mandat. Probabil că este nevoie, de asemenea, de secretizarea convorbirilor factorilor de 
răspundere. 

Dl KONYA HAMMAR ALEXANDRU face trimitere la art. 3 litera r), care interzice 
strămutarea unor populaţii din străinătate pe teritoriul ţării. 

Dl OVIDIU PETRESCU aminteşte că s-a introdus în Codul Penal această faptă. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN spune că are mari rezerve privind introducerea prin lege a 
noţiunii “comunitate de informaţii”. Există o anumită ambiguitate semantică a termenului.  

Dl OVIDIU PETRESCU arată că este nevoie de o asemenea comunitate, pentru a se evita 
cazurile de duşmănie între servicii. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN consideră că trăim într-o ţară în care Securitatea a fost o 
structură supra-societală; a vorbi de “comunitate de informaţii” în aceste condiţii aminteşte de 
fosta Securitate şi nu de conlucrarea normală a unor servicii de informaţii. La noi se vorbeşte 
constant despre Securitate, nu de servicii specializate. A se statua prin lege “comunitatea de 
informaţii” i se pare inadmisibil din punct de vedere psihologic, al experienţei istorice şi al 
reflexului acestei experienţe. Ar fi mai bine să se vorbească despre “cooperarea şi 
coordonarea serviciilor de informaţii”. Nu trebuie să mai permitem să se facă echivalări cu 
fosta Securitate. Dl KONYA HAMMAR ALEXANDRU a arătat foarte bine că de aici ar 
putea să apară viitoarea poliţie politică. Roagă iniţiatorul să vadă dacă noţiunea "comunitatea 
de informaţii" este corectă şi dezirabil de a fi utilizată. Ea nu ar trebui reluată pe teritoriul 
României, ţinând seama de experienţa istorică şi de o anumită psihologie înrădăcinată în 
conştiinţa românilor care au avut de-a face în trecut cu Securitatea, ca o structură, o 
comunitate separată de societate, suprapusă acesteia şi dominată de ea. 

Dl PETRE ŢURLEA spune că legea se referă la o anumită realitate, nu la o imagine despre 
servicii. Legea trebuie să răspundă realităţii. 

Dl OVIDIU PETRESCU intervine, arătând că legiferarea trebuie să schimbe lumea; legea 
distruge fosta osatură juridică a vechii societăţi. Nu putem aştepta să dispară vechea percepţie 
despre Securitate, deoarece ea va dispărea numai odată cu noi. Noi trebuie să luptăm 
împotriva acestor percepţii şi să-i facem pe oameni să gândească altfel, chiar împotriva 
centrelor de putere care doresc să ne infuzeze imaginea vechii Securităţi, pentru a crea teamă, 
frică, în rândul cetăţenilor. 70% din lucrătorii SRI sunt oameni noi. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN intervine, spunând că este nevoie de o nouă abordare a 
problemelor siguranţei naţionale. Dar imaginea fostei Securităţi şi urmele lăsate de ea în 
sensibilitatea românilor, în mentalul colectiv, nu sunt probleme ce ar trebui neglijate în 
efortul de legiferare. De aceea a propus să se renunţe la termenul de "comunitatea de 
informaţii". În plus, definirea comunităţii de informaţii şi a relaţiilor funcţionale dintre 
servicii nu este clar stabilită în lege. 

La art. 30 alin. 1 există o expunere foarte amănunţită a activităţilor extrem de diverse pe care 
le poate executa un serviciu de informaţii pentru a obţine date despre o persoană suspectată că 
desfăşoară acţiuni ce pot periclita siguranţa naţională, cum nu se găsesc ele în legea 
actualmente în vigoare. Pentru desfăşurarea acestor activităţi este necesară autorizaţia 
procurorului abilitat, dat fiind faptul că ele aduc atingere şi libertăţilor cetăţeanului în cauză, 
constituind ipso facto  restrângeri ale acestor drepturi şi libertăţi în cadrul unor limite 



 7

îngăduite de dispoziţiile art. 27 din Constituţia României. Trecând prea uşor peste aceste 
restrângeri art. 34 declară, oarecum ritos şi cinic, că mijloacele de obţinere a informaţiilor 
necesare siguranţei naţionale nu trebuie să lezeze, în nici un fel, drepturile sau libertăţile 
fundamentale ale cetăţeanilor. Cred că ar trebui văzute mai atent unele corelaţii spre a nu 
trece uşor, în astfel de cazuri, peste anumite evidenţe. 

Dl OVIDIU PETRESCU nu este de acord cu ideea de cinism. Cel învinuit sau suspectat de 
activităţi legate de siguranţa naţională nu e o persoană izolată; el intră în contact, conlucrează 
cu alte persoane şi informaţiile vor privi şi aceste persoane. Aceste înregistrări nu trebuie să 
afecteze sau să fie folosite împotriva altor oameni dacă nu este vorba de siguranţa naţională; 
ele nu trebuie să fie folosite în scop de şantaj. Acest lucru este valabil chiar şi pentru persoana 
suspectă, mai ales dacă se va dovedi că suspiciunea nu este întemeiată. În acest caz, lucrurile 
aflate despre această persoană trebuie şterse, pentru a nu putea fi folosite împotriva ei, cu 
scop de şantaj sau pentru a-i limita libertatea. 

Tot Constituţia prevede prosibilitatea restrângerii drepturilor şi libertăţilor unei persoane, în 
anumite condiţii; supravegherea se face în condiţiile unui mandat clar. În aceste cazuri 
restrângerea unor libertăţi ale unui infractor sunt de înţeles. 

Dna ECATERINA IVĂNCESCU arată că prevederea de la art. 34 este echilibrul pentru ceea 
ce se prevede la art. 30. 

Dl VIOREL HREBENCIUC arată că nu toţi sunt infractori. Problema reală este lipsa de 
profesionalism a celor care fac astfel de supravegheri. Dacă se va dovedi că a fost 
supravegheată o persoană nevinovată, cei care au permis supravegherea nu pot fi traşi la 
răspundere? 

Dl OVIDIU PETRESCU arată că problema pusă de dl VIOREL HREBENCIUC este 
adevărată. În multe cazuri nu se constată săvârşirea unei infracţiuni. Cel care repetă o 
asemenea greşeală se pedepseşte profesional, prin eliminarea din serviciul de informaţii a 
persoanei în cauză pentru incapacitate profesională. În multe cazuri, lipsa de profesionalism 
se datorează schimbării cadrelor şi lipsei de cadre pregătite. Există chiar o tendinţă de 
distrugere a competenţei profesionale a serviciilor de informaţii, din partea unor organisme 
ale societăţii civile. 

Dl VIOREL HREBENCIUC arată că persoanele care atacă serviciile de informaţii ar trebui 
urmărite, pentru că de multe ori nu sunt decât spioni plătiţi. 

Dl TĂNASĂ TĂVALĂ spune că iniţiatorul a pornit de la principiul că trebuie să existe legi 
care să fie puse în aplicare cu bună credinţă. Dar acum a făcut remarca privind posibilitatea 
unei intervenţii a factorului politic. Dacă există profesionalism, o asemenea intervenţie nu 
trebuie  ascultată. Profesionistul trebuie să aibă şi autoritate morală. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN se referă la textul de la art. 21 lit. b), care propune să fie 
reformulat astfel: "acţiuni de reprezentare a aramtei române în relaţiile cu armatele altor state 
în baza mandatului acordat de conducerea Ministerului Apărării Naţionale" 

Dl OVIDIU PETRESCU spune că este vorba de ataşaţii militari. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN îi mulţumeşte dlui OVIDIU PETRESCU pentru explicaţiile 
date. Întreabă dacă există amendamente. 

Dl PETRE  ŢURLEA  cere să fie introdus un amendament privind separatismul, la art. 3 
litera j). 
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Dl ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER cere dlui preşedinte MARŢIAN DAN să fixeze un 
termen de depunere a amendamentelor, pentru ca să nu fie o activitate făcută în pripă. 
Săptămâna viitoare ar fi bine să existe toate amendamentele şi să trecem atunci la examinarea 
lor. 

Dl EBERHARD WOLFGANG WITTSTOCK susţine propunerea dlui ŞERBAN 
RĂDULESCU-ZONER. 

Supusă la vot, propunerea este acceptată cu majoritate de voturi. 

 Se trece la primul punct al ordinii de zi, continuarea discutării proiectului de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi 
completarea Legii învăţământului nr. 84/1995. 
Dl preşedinte MARŢIAN DAN arată că există câteva amendamente ale dlor PETRE 
ŢURLEA, LIVIU ALEXANDRU MERA, KONYA HAMMAR ALEXANDRU şi 
EBERHARD WOLFGANG WITTSTOCK. Dl ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER 
informează că are şi domnia sa un amendament. 

La art. 9 alin 2), dl PETRE ŢURLEA cere să se elimine dispoziţia care permite cultelor 
recunoscute de stat să solicite înfiinţarea şi funcţionarea unor structuri de învăţământ laic în 
sistemul naţional de învăţământ suprimând din text următorul pasaj "precum şi înfiinţarea şi 
funcţionarea unor structuri de învăţământ laic". Domnul deputat îşi argumentează propunerea 
prin aceea că se confundă formele de proprietate şi statul ar fi pus în situaţia de a sprijini 
oricâte instituţii de învăţământ ar fi făcute de un cult. 

Dl EBERHARD WOLFGANG WITTSTOCK consideră că textul poate fi acceptat aşa cum 
este el redactat în Ordonanţa de urgenţă, deoarece nu pune probleme. 

Supus la vot, amendamentul a întrunit 2 voturi pentru, 6 contra şi 3 abţineri. El nu a fost 
însuşit. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN face referire la art. 9 alin 1) privind includerea religiei ca 
disciplină şcolară obligatorie şi în învăţământul gimnazial, profesional şi liceal. În 1995, când 
s-a examinat de către Curtea Constituţională constituţionalitatea acestui articol, s-a conchis ca 
religia să fie obligatorie doar în învăţământul primar. Această prevedere încalcă dispoziţiile 
Constituţiei privitoare la libertatea conştiinţei şi reglementările internaţionale în domeniul 
drepturilor omului (Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 18). 

Dl PETRE ŢURLEA propune să se prevadă că elevul “ care a împlinit vârsta de 14 ani poate 
alege”. 

Dl ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER apreciază că această formulă îi va încuraja pe elevi să 
nu aleagă religia. Îi cere dlui PETRE ŢURLEA să-şi precizeze opinia: este campionul 
ortodoxiei sau susţine că elevul  “poate”.  

Dl PETRE ŢURLEA îl întreabă dacă acceptă sau nu Constituţia. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN arată că art. 9 alin 1) a fost contestat şi Curtea Constituţională 
a dat o decizie care prevede că religia este obligatorie numai în învăţământul primar; la 
învăţământul gimnazial este opţională şi la liceal şi profesional este facultativă. Noua 
redactare din Ordonanţa de urgenţă  încalcă Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, 
articolul citat, şi alin. 2 al art. 9 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 
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Dl preşedinte MARŢIAN DAN  arată că există propunerea dlui PETRE ŢURLEA să se 
elimine alin 1 al art. 9 din Ordonanţa de urgenţă şi din varianta Senatului şi să se păstreze 
textul acestui alineat din legea în vigoare, acceptat şi de Curtea Constituţională. Supune la vot 
eliminare a   alin 1   şi  păstrarea art. 9 aşa cum este în Legea învăţământului în vigoare. Sunt 
5 voturi pentru, 3 contra şi 3 abţineri. Propunerea nu a fost adoptată. 

Se votează propunerea dlui PETRE ŢURLEA ca elevii care au împlinit vîrsta de 14 ani, pot 
alege religia şi confesiunea. Pentru această propunere de amendare au fost exprimate  8 voturi 
pentru, 2 contra şi 1 abţinere. Domnul deputat Ţurlea propune ca şi în cazul elevilor care nu 
au împlinit 14 ani, alegerea să poată fi făcută de părinte sau de tutorele legal instituit. 

Dl ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER observă că propunerea dlui PETRE ŢURLEA 
desfiinţează şi prevederea din legea în vigoare, care face din religie disciplină obligatorie la 
învăţământul primar.  

În favoarea acestui amendament a fost exprimat 1 vot, 9 voturi contra şi 1 abţinere. 

La art. 25 dl ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER propune să se elimine dispoziţia care 
stipulează că admiterea în liceu să se facă prin concrus, rămânând în picioare soluţia din 
textul Ordonanţei de urgenţă. 

Dl LIVIU ALEXANDRU MERA este de părere că concursul de admitere trebuie să fie 
menţionat, iar metodologia elaborată de Ministerul Învăţământului pentru concrus "să fie  
dată publicităţii la începutul anului şcolar”. 

Dl EBERHARD WOLFGANG WITTSTOCK arată că sunt 2 probleme: dacă se dă sau nu 
concurs şi când se publică metodologia. 

Dl deputat mai arată că există un examen de capacitate la încheierea studiilor gimnaziale, care 
nu ar mai face necesar examenul de admitere. Ministerul Învăţământului poate stabili o 
metodologie de admitere prin luarea în considerare a mediilor sau a altor criterii. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN propune să se decidă asupra modului în care se face intrarea 
la liceu: în baza  unei metodologii elaborate de Ministerul Învăţământului, aşa cum stipulează 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului, sau în baza examenului de admitere desfăşurat pe baza 
unei metodologii elaborate de Ministerul Învăţământului, cum statuează varianta Senatului. 
Supune la vot, la art. 25 alin 1, varianta Senatului, de eliminare a textului “prin concurs”. 
Sunt 8 voturi pentru şi 2 contra. 

La partea finală, dl LIVIU ALEXANDRU MERA propune înlocuirea părţii finale cu textul 
“care se dă publicităţii la începutul anului şcolar”. Sunt 9 voturi pentru şi 2 abţineri. 

Se trece la amendamentele la art. 118. Senatul a eliminat cuvântul “toate”. Dnii EBERHARD 
WOLFGANG WITTSTOCK şi  KONYA HAMMAR ALEXANDRU propun menţinerea 
variantei ordonanţei, cu cuvântul “toate". Sunt 5 voturi pentru, 6 voturi contra. Rămâne 
varianta Senatului. 

La art. 120 dnii EBERHARD WOLFGANG WITTSTOCK şi KONYA HAMMAR 
ALEXANDRU  propun  revenirea   la   textul ordonanţei şi respingerea variantei Senatului. 
Dl VIOREL HREBENCIUC propune ca la alin. 1 teza a 2-a din varianta Senatului să se 
adauge, între vocabulele "învăţământului" şi "liceal" sintagma "gimnazial şi". Partea de 
început   a    acestei teze urmând să sune astfel: "În învăţământul gimnazial şi liceal, 
disciplina ..." 
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Dl preşedinte MARŢIAN DAN supune la vot respeingerea variantei Senatului de la art. 120 
alin. 1 propusă de domnii  EBERHARD WOLFGANG WITTSTOCK şi KONYA 
HAMMAR ALEXANDRU. Sunt 5 voturi pentru şi 6 contra. Amendamentul a căzut. 

Se supune la vot amendamentul dlui VIOREL HREBENCIUC de amendare a tezei a 2-a a 
alin. 1 din varianta Senatului. Sunt 6 voturi pentru, 4 contra, 1 abţinere. Amendamentul a fost 
aprobat. 

La art. 120 alin 2 dnii KONYA HAMMAR ALEXANDRU şi EBERHARD WOLFGANG 
WITTSTOCK propun menţinerea variantei din ordonanţă şi eliminarea variantei Senatului. 
Sunt 4 voturi pentru, 6 contra şi 1 abţinere. Amendamentul e respins, rămâne varianta 
Senatului. 

La art. 123 alin 1 dnii EBERHARD WOLFGANG WITTSTOCK şi KONYA HAMMAR 
ALEXANDRU propun păstrarea variantei din ordonanţă şi adăugarea, în varianta Senatului, a 
sintagmei “facultăţi şi instituţii de învăţământ”. 

Dl VIOREL HREBENCIUC arată că varianta Senatului poate desfiinţa facultăţile existente. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN supune la vot amendamentul dlor KONYA HAMMAR 
ALEXANDRU şi EBERHARD WOLFGANG WITTSTOCK.  Sunt 5 voturi pentru, 6 contra. 
Amendamentul a căzut. 

Deoarece au fost discutate toate amendamentele propuse de membrii comisiei la varianta 
Senatului a Ordonanţei 36/1997, urmează ca comisia să ia o decizie finală în şedinţa viitoare 
asupra Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  36/1997 privind modificarea şi completarea 
legii învăţământului nr 84/1995. 

Se trece la următorul punct al ordinii de zi, Propunerea legislativă de modificare a Legii 
nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, 
veteranilor şi văduvelor de război. 

Dl PETRE ŢURLEA susţine că este o nedreptate în tratamentul veteranilor de război şi a 
foştilor deţinuţi politici. Domnia sa atrage atenţia asupra precizărilor IRDO, cu care este de 
acord. Este vorba de indexarea indemnizaţiilor şi veniturilor invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN prezintă punctul de vedere al Guvernului: MApN va propune 
o reglementare proprie şi nu acceptă propunerea legislativă din cauza dificultăţilor financiare. 

Dl ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER arată că guvernul nu este de acord cu  propunerea. 
Domnia sa va vota din punctul de vedere al comisiei, dar nici nu va ignora opinia guvernului, 
deci se va abţine. Consideră că sunt categorii distincte de veterani, care nu au aceleaşi merite, 
lucru ce nu reiese din propunerea legislativă. 

Dl TĂNASĂ TĂVALĂ atrage atenţia asupra formulării în textul propunerii legislative: nu 
este vorba de un spor pe lângă ceea ce primesc deja, ci trebuie să fie o sumă totală de 60000 
de lei pentru un an. 

Dl EBERHARD WOLFGANG WITTSTOCK arată că legea 49/1991 are două categorii de 
prevederi: unele privitoare la categoriile de mutilaţi, altele privitoare la durata participării la 
război. 

Se supune la vot propunerea legislativă a dlui PETRE ŢURLEA. Sunt 2 voturi pentru, 2 
contra, 6 abţineri. 
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Dl VIOREL HREBENCIUC propune să se modifice textul, eliminându-se sintagma “se 
adaugă” cu sintagma  “primesc lunar 60000 lei pentru fiecare an de participare la război”. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN arată că nu a fost aprobată propunerea dlui PETRE ŢURLEA 
de modificare a art. 2  alin 1  din legea 49/1991. Dată fiind importanţa problemei, membrii 
comisiei sunt de acord să găsească o soluţie pozitivă a acestei probleme. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte MARŢIAN DAN declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                                     SECRETAR, 

 

 

Marţian Dan                                                                                        Ovidiu Şincai 


