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  La şedinţă au participat un număr de 14 deputaţi, lipsind 
dl.Tokay Gheorghe -  Grupul parlamentar UDMR şi dl. Oltean Ion - Grupul 
parlamentar USD-PD, care sunt membri ai Guvernului. 
  Şedinţa a fost condusă de dl. Marţian Dan, preşedintele comisiei, 
care, în deschidere, supune spre aprobare ordinea de zi, pe care urmează să fie 
inclus, la propunerea domniei sale, un nou punct: "Diverse". 
  Ordinea de zi este acceptată în unanimitate şi cuprinde 
următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
     nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor  
     norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice  
  
  2. Proiectul de Lege privind concediul plătit pentru îngrijirea   
     copiilor în vârstă de până la doi ani 
  3. Propunerea legislativă pentru protecţia animalelor vertebrate 
în      domeniul  experimentării şi al altor proceduri efectuate în  
     scopuri  ştiinţifice  
  4. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea  
      Serviciului de Protecţie şi Pază 
  5. Diverse 
  Se trece la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 
pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor   norme de convieţuire 
socială, a ordinii şi liniştii publice.  
  Acest proiect de act normativ îşi propune să sancţioneze, în 
condiţiile Legii 61/1991, faptele de deţinere fără drept a armelor de tir, cu aer 
ori alte gaze comprimate, având calibrul mai mare de 4,5 mm, precum şi 
folosirea acestor arme cu încălcarea dispoziţiilor legale, indiferent de calibru 
şi de faptul deţinerii fără drept şi folosire a arcurilor, a arbaletelor şi săgeţilor 
pentru tir. 
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  În cadrul discuţiilor, o serie de deputaţi (Tănase Tăvală, Ovidu 
Şincai şi Rădulescu-Zoner Şerban) au precizat că nu împărtăşesc punctul de 
vedere al Consiliului legislativ, care a dat un aviz de respingere acestei 
propuneri legislative. 
  Dl. preşedinte Marţian Dan este de părere că această propunere 
legislativă a fost trimisă spre avizare comisiei noastre pentru a se vedea dacă, 
în formularea sa, unele drepturi ale omului nu sunt lezate, având în vedere 
existenţa unei tendinţe de creştere a manifestărilor de agresivitate şi violenţă 
în societatea românească şi constatarea pericolului ce îl reprezintă armele la 
care se referă propunerea legislativă pentru securitatea individului. 
  Domnia sa este de părere că iniţiatorul a avut, fără îndoială, 
atunci când a elaborat această propunere o serie de date tehnice, dar problema 
este în ce măsură s-a făcut o expertizare riguroasă de către persoane 
specializate. 
  În luarea de cuvânt, dl.Tănase Tăvală a arătat că propunerea 
legislativă sancţionează unele fapte de deţinere a unor tipuri de arme care au 
proliferat şi al căror efect dăunător nu a fost luat în considerare în actul 
normativ anterior; este de acord cu avizarea favorabilă a propunerii 
legislative. 
  Împărtăşind punctul de vedere al domnului Tănase Tăvală,  
dl. deputat Ovidiu Şincai subliniază că în ţara noastră, la ora actuală, există 
arme care sunt la îndemâna oricui. Părerea domniei sale este că există 
persoane interesate , din considerente comerciale, să aducă arme în ţară.  
  Exprimându-şi, de asemenea, aprobarea pentru elaborarea unui 
aviz favorabil de către comisie, d-na Mitzura Arghezi consideră că Poliţia ar 
trebui să fie mai eficientă în apărarea populaţiei, neajungându-se la 
necesitatea înarmării cetăţeanului pentru a se apăra de infractori. 
  Dl. Rădulescu-Zoner Şerban afirmă că, din punct de vedere 
juridic, obiecţiunile Consiliului legislativ pot fi justificate dar noi suntem o 
comisie pentru drepturile omului, iar în această propunere legislativă se 
urmăreşte, tocmai, protejarea vieţii oamenilor şi a siguranţei cetăţenilor. 
Trebuie să avem în vedere că infracţionalitatea este în creştere. Ar fi fost de 
dorit să avem şi un punct de vedere al specialiştilor care să se pronunţe asupra 
gradului de periculozitate al acestor arme, dar probabil că comisia sesizată în 
fond va lua în discuţie acest lucru. 
  Supusă votului, propunerea legislativă a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi. 
  Propunerea înscrisă la punctul doi pe ordinea de zi nu a mai fost 
dezbătută, deoarece ea a fost luată în discuţie în cursul săptămânii precedente 
în plenul Camerei. 
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  Se trece la examinarea propunerii legislative pentru protecţia 
animalelor vertebrate în domeniul  experimentării şi al altor proceduri 
efectuate în scopuri  ştiinţifice, înscrisă la punctul trei pe ordinea de zi. 
  În luările de cuvânt, o serie de deputaţi au subliniat faptul că 
propunerea vrea să se alinieze unor norme europene dar, din punct de vedere a 
rigorii tehnicii legislative, are o serie de carenţe: folosirea unor termeni fără 
ca accepţiunea lor să fie definită în cuprinsul legii; fiecare articol este 
prezentat ca un capitol şi de faptul că forma prezentată nu este cea cerută 
pentru proiectele de lege. 
  În spiritul observaţiilor formulate de Consiliul legislativ s-a 
arătat că propunerea legislativă reprezintă, în cea mai mare parte, o traducere 
a Convenţiei Consiliului Europei, la care România nu este parte, fiind o 
încercare de a introduce pe o cale ocolită a prevederilor acestei convenţii în 
legislaţia internă. 
  Dl. Ovidiu Şincai este de părere că, până la aderarea României la 
Convenţia Consiliului Europei, există în ţara noastră o mulţime de asociaţii 
neguvernamentale care au drept scop apărarea animalelor, fără ca pentru acest 
lucru să se elaboreze o lege şi că, în situaţia în care România va adera şi 
ratifica această convenţie, desigur că se va putea trece şi la armonizarea 
legislaţiei interne cu dispoziţiile respectivei convenţii. 
  D-na Mitzura Arghezi consideră că această lege este binevenită 
având în vedere modul în care sunt tratate la ora actuală animalele, ele 
nebucurându-se de nici un fel de protecţie. 
  Următorul vorbitor, dl. Brück Horst-Werner consideră că acestei 
propuneri llgislative trebuie să i se dea un aviz favorabil, cu specificaţia că 
este nevoie să fie ţinut sub control modul în care sunt folosite animalele 
pentru experienţele de laborator. 
  Dl. Tănase Tăvală este, şi domnia sa, de acord să se dea un aviz 
favorabil cu condiţia ca iniţiatorul să reformuleze textul în sensul conciziei 
formei, ca şi a revizuirii termenilor folosiţi şi care sunt de strictă specialitate. 
  Dl. Rădulescu-Zoner Şerban este de părere că pentru avizarea 
proiectului legislativ nu sunt decât două posibilităţi: să i se dea un aviz 
favorabil sau unul de respingere, dar nu un aviz în care comisia  să prevadă 
indicaţii de reformulare în sensul dorit de aceasta. 
  Înscriindu-se din nou la cuvânt, dl.Ovidiu Şincai concluzionează 
că la elaborarea unui proiect de lege problemele sentimentale nu pot să 
primeze asupra formei şi conţinutului legislativ, deoarece propunerea în 
dezbatere cuprinde mai multe prevederi care nu sunt de domeniul legii. În 
acest sens, lucrurile luate în discuţie pot face obiectul unei hotărâri de guvern 
sau pot constitui conţinutul unor reglementări în domeniul cercetării 
ştiinţifice. 
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  În final, dl. preşedinte Marţian Dan a supus votului propunerea 
de respingere, lucru cerut în luările de cuvânt de o mare parte a vorbitorilor. 
  Propunerea de respingere a fost acceptată cu 7 voturi pentru, 5 
împotrivă şi o abţinere. 
  Se trece la examinarea  propunerii legislative privind organizarea 
şi funcţionarea Serviciului de Protecţie şi Pază, înscrisă la punctul patru al 
ordinii de zi. 
  Asupra sa şi-au exprimat punctul de vedere o serie de deputaţi. 
  Dl. Liviu Mera consideră că ar trebui să se precizeze nivelul de la 
care se asigură protecţia şi paza persoanelor, pentru ca această instituţie să nu 
se mărească peste anumite limite, grevând în acest fel bugetul statului. 
  Dl. Viorel Hrebenciuc este de părere că în această propunere 
legislativă Serviciul de Protecţie şi Pază capătă o amploare foarte mare, 
depăşind atribuţiile de apărare a demnitarilor şi tinzând să se transforme într-
un organ de dimensiuni mult prea mari şi cu facilităţi multiple. Domnia sa 
este de părere că ar trebui limitate activităţile economice ale acestei instituţii. 
  O altă problemă este cea ridicată de dl. Ovidiu Şincai, care atrage 
atenţia asupra faptului că în propunerea în discuţie Serviciului de Protecţie şi 
Pază i se dă dreptul să culeagă informaţii asupra demnitarilor protejaţi, lucru 
care ar putea degenera în crearea unui organ de informaţie a S.P.P. Acest nou 
servici de informaţii nu este controlat de nimeni sau, mai bine zis, este 
controlat de cine vrea. 
  Un alt vorbitor, dl. Rădulescu-Zoner Şerban consideră că 
propunerii legislative trebuie să i se dea un aviz favorabil, dar propune să se 
elimine litera f) de la art.19, în care este prevăzut dreptul Serviciului de 
Protecţie şi Pază de a desfăşura activităţi cu caracter economic. 
  În final, s-a conturat necesitatea elaborării unui aviz favorabil, 
propunându-se două amendamente: 
  - primul aparţine d-lui Rădulescu-Zoner Şerban şi constă din 
eliminarea literei f) de la art.19; 
  - al doilea este propus de dl. Ovidiu Şincai şi constă în 
eliminarea sintagmei "libertatea de acţiune", cuprinsă în art.13, la litera a), 
alin.1. 
  În întregul său, propunerea legislativă a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi, propunerea de amendament a d-lui Zoner a fost 
acceptată cu 8 voturi pentru, 4 împotrivă şi o abţinere, iar a d-lui Şincai a fost 
respinsă cu 5 voturi pentru, 5 împotrivă şi o abţinere. 
  Se trece la ultimul punct înscris pe ordinea de zi - diverse. 
  Dl. preşedinte Marţian Dan aduce la cunoştinţa participanţilor 
conţinutul scrisorii adresate Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale de Uniunea Bulgarilor din Banat - 
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România prin care se cere sprijinul, în sensul includerii în Consiliul pentru 
Minorităţi Naţionale a acestei uniuni, deoarece minoritatea bulgară, fiind 
scindată în U.B.B.-R. şi Comunitatea Bratstvo a Bulgarilor din România, 
numai cea de-a doua este inclusă în Consiliul pentru Minorităţile Naţionale. 
De asemenea, Uniunea Bulgarilor din Banat - România cere ca fondurile 
destinate minorităţii bulgare să fie alocate celor două organizaţii proporţional 
cu numărul de membri pe care îl are fiecare. 
  Din comentariile făcute de membrii comisiei a rezultat faptul că 
cererea este întemeiată, motiv pentru care trebuie să se ia legătura cu 
Consiliul pentru Minorităţi Naţionale, care are menirea să soluţioneze această 
problemă. 
  O altă problemă discutată la acest capitol este cea legată de 
organizarea, precizarea datei  şi a persoanelor care vor lua parte la audieri în 
legătură cu conflictele care au avut loc la Odorheiul Secuiesc. 
  Membrii comisiei au decis, în unanimitate, ca audierile să se facă 
în şedinţa comisiei din data de 18 iunie a.c. şi să fie invitaţi reprezentanţi ai 
Ministerului de Justiţie, ai Consiliului pentru Minorităţi Naţioanale, ai 
"Congregaţiei Inimii Neprihănite", ai Asociaţiei umanitare Basel-Hilft din 
Elveţia, ai Societăţii Comerciale cu capital mixt româno-francez "Aris 
Industrie" S.A., care a construit localul aşezământului pentru copiii orfani de 
la Odorheiul Secuiesc, primarul municipiului Odorheiul Secuiesc şi prefectul 
judeţului Harghita. 
  O altă problemă a fost ridicată de dl. deputat Pintea Ioan, care a 
prezentat memoriul înaintat de credincioşii ortodocşi în legătură cu 
incidentele de la Mănăstirea Dobric din judeţul Bistriţa-Năsăud, unde o serie 
de maici au fost agresate de membrii cultului penticostal, care nu sunt de 
acord cu ridicarea, în localitate, a unei mănăstiri ortodoxe, deşi pentru această 
lucrare au fost obţinute toate aprobările necesare de la organele administraţiei 
locale. Se cere sprijinul comisiei pentru elucidarea acestui caz, faţă de care 
organele administraţiei locale şi prefectul judeţului manifestă o indiferenţă 
condamnabilă. 
  În acest sens, membrii comisiei au hotărât, ca şi în cazul 
precedent, să se organizeze o audiere pe data de 25 iunie 1997, la care să fie 
invitaţi   prefectul,   primarul,   şeful   Inspectoratului   de   poliţie  al   
judeţului 
Bistriţa-Năsăud, reprezentanţi ai mănăstirii, ai cultului penticostal, ca şi ai 
Secretariatului de Stat pentru Culte. 
  Ordinea de zi fiind epuizată, preşedintele comisiei, dl. Marţian 
Dan, declară închise lucrările şedinţei. 
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PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
 
Marţian Dan        Ovidiu Şincai 
 
 
ÎNTOCMIT, 
Chisnăr Atena  


