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  La lucrările comisiilor reunite pentru drepturile omului ale celor două 
Camere, au participat 10 deputaţi şi 4 senatori, lipsind, dintre deputaţi, dl. Ioan Pintea – 
independent, precum şi Marţian Dan, Gheorghe Vâlceanu şi Viorel Hrebenciuc, din Grupul 
parlamentar al PDSR  - care s-a retras anterior atât de la lucrările plenului Camerei, cât şi 
ale comisiilor permanente. 
  Şedinţa a avut ca obiect – în afara ordinii de zi curente, pe care au fost 
înscrise trei iniţiative legislative – audierea domnului Valeriu Stoica, în vederea validării 
sale pentru funcţia de ministru al justiţiei. 
  Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă privind obligativitatea Guvernului României de a 
stabili periodic indicatorii sociali minimali pentru determinarea costului vieţii şi a unui 
nivel de trai decent. 
  2. Proiectul   de   Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 192/1999     
privind     înfiinţarea     Agenţiei  pentru  Protecţia  Drepturilor Copilului   şi   
reorganizarea   activităţilor    de    protecţie   a   copilului . 
  3. Propunerea legislativă privind protecţia şi încadrarea în muncă a unor 
cadre militare şi salariaţi civili care îşi încetează activitatea în condiţii deosebite. 
  În prima parte a şedinţei, conduse de  dl. deputat Otto Weber  -
vicepreşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale -, după prezentarea propriei biografii şi a consideraţii-  -lor în susţinerea 
candidaturii sale, domnul Valeriu Stoica a enunţat o serie de obiective ale eficientizării 
actului de justiţie, conforme programului noului Cabinet, pentru implementarea cărora va 
acţiona dacă ar fi validat de către Parlament. 
  O parte dintre deputaţii şi senatorii prezenţi – deşi şi-au manifesta sprijinul 
de principiu pentru validarea domnului Valeriu Stoica în funcţia de ministru al justiţiei – au 
adus o serie de critici aspre activităţii domniei sale în cadrul guvernului precedent şi au 
susţinut aplicarea corectă a cadrului legal existent, precum şi necesitatea adoptării unor noi 
reglementări care să asaneze moral societatea românească.  Astfel, domnul senator Matei 
Boilă a criticat modul în care a colaborat dl. Valeriu Stoica, în calitate de fost ministru al 
justiţiei, cu Comisia pentru drepturile omului de la Senat, precum şi eficienţa actului de 
justiţie în recentele scandaluri de corupţie, dintre care a amintit cazul “Ţigareta II”.  
  Domnul deputat Petre Ţurlea a ridicat problema poziţiei domnului Stoica în 
recenta criză de Guvern, cu referire la interpretarea dată de dânsul recentei revocări a 
primului-ministru Radu Vasile, ca şi problema modificării statutului Băncii Naţionale 
Române, în vederea adecvării acestuia la dubla calitate de premier desemnat şi guvernator  
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al Băncii Naţionale a României ale domnului Mugur Isărescu, care ar fi – în opinia sa 
incompatibile.  
  În intervenţia sa, domnul deputat Tănase Tăvală şi-a exprimat sprijinul 
pentru validarea candidaturii domnului Stoica şi a solicitat o prezentare a principalelor 
direcţii avute în vedere de dînsul în domeniul combaterii corupţiei. 
  Şi intervenţia domnului deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang – deşi a fost 
în favoarea validării candidatului audiat pentru funcţia de ministru al    justiţiei – a    
conţinut unele accente critice în legătură cu aplicarea Legii nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale cărei norme de aplicare ar constitui o 
încălcare a dreptului de proprietate a unor comunităţi religioase aparţinând minorităţilor 
naţionale.  
  În acest context, domnul senator Ioan Moisin a ţinut să evidenţieze 
nerezolvarea litigiului privind lăcaşele de cult, dintre Biserica Ortodoxă Română şi 
Biserica Greco-Catolică, arătând că - din cauza interpretării eronate a legilor sau a 
pasivităţii statului - există circa 400 de biserici în Transilvania, aparţinând de drept 
Bisericii Greco-Catolice, iar în fapt Bisericii Ortodoxe Române – care sunt neutilizate de 
nimeni.  În replică la criticile aduse, domnul Valeriu Stoica a declarat că 
ministerul pe care l-a condus a desfăşurat, şi va continua să desfăşoare,  un amplu program 
în domeniul reformei şi restructurării puterii judecătoreşti şi a actului de justiţie, 
concretizate şi printr-o serie de proiecte de legi depuse deja la Parlament şi că va avea în 
vedere – dacă va fi validat de Parlament – soluţionarea problemelor ridicate în intervenţiile 
deputaţilor şi senatorilor, dar numai în limita prerogativelor sale ministeriale. 
  În final, plenul celor două comisii reunite a decis validarea - cu 12 voturi 
pentru şi 2 voturi contra - a candidaturii d-lui  Valeriu Stoica pentru funcţia de ministru al 
justiţiei. 
  Discutarea iniţiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi a Comisiei 
pentru drepturile omului, culte şi minorităţi naţionale din Camera Deputaţilor a fost 
amînată pentru şedinţa următoare. 
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