
SINTEZA 
lucrărilor comisiei din data de 7 mai 1997 

 
  În ziua de 7 mai 1997 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu următoarea 
ordine de zi: 
  - dezbaterea propunerii legislative privind accesul la dosarele 
întocmite - până la 24 februarie 1992 - de către fostele organe de securitate; 
  - dezbaterea propunerii legislative privind exercitarea profesiunii 
de ziarist. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. Marţian Dan, 
preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale. 
  Au fost prezenţi 12 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: Oltean Ion, 
din Grupul parlamentar al USD-PD, Tokay Gheorghe, din Grupul 
parlamentar al UDMR, care sunt membrii ai Guvernului şi Brück Horst-
Werner, din Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, Ovidiu Şincai, din 
Grupul parlamentar al PDSR, aceştia din urmă aflându-se în misiuni peste 
hotare. 
  La primul punct al ordinii de zi, deputaţii prezenţi au continuat 
discuţiile, începute în şedinţa anterioară a comisiei, la propunerea legislativă 
privind accesul la dosarele întocmite - până la 24 februarie 1992 - de către 
fostele organe de securitate, iniţiată de domnii Adrian Tudor Moroianu- 
Gemăn, Liviu Gheorghe Negoiţă şi Didi Spiridon, deputaţi PNL-CD. În 
cursul dezbaterilor mai mulţi deputaţi şi-au exprimat, în principiu, acordul la 
ideea ca cetăţenii români să aibă acces la dosarele proprii întocmite de 
organele fostei Securităţi. O adeziune destul de largă a întrunit şi prevederea 
din propunerea legislativă referitoare la accesul cetăţenilor la dosarele 
persoanelor care îndeplinesc funcţii publice la diferite niveluri, sugerându-se 
ideea că iniţiativa legislativă ar trebui să includă în această categorie şi 
persoanele cu un rol mare în formarea opiniei publice cum sunt bunăoară 
conducătorii diferitelor ziare şi publicaţii etc. 
  S-a insistat, de asemenea, asupra răspunderii mari ce revine 
instituţiei propusă a fi creată în vederea preluării şi păstrării dosarelor 
întocmite de fosta Securitate, astfel încât acestea să nu poată fi, în nici un fel, 
denaturate şi mistificate din mobiluri politice. Or, aceasta pune problema 
garanţiilor privind asigurarea corectitudinii şi obiectivităţii materialelor din 
fiecare dosar, garanţii ce sunt cu totul insuficiente în propunerea legislativă 
înaintată.  
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  În acest context, unii vorbitori au atras atenţia asupra faptului că, 
decât o lege insuficient elaborată, imprecisă, cu goluri de reglementare a unor 
aspecte importante ale materiei abordate, mai bine să nu se adopte o 
asemenea lege, căci ea poate genera mai curând rău decât bine într-un 
domeniu deosebit de delicat care priveşte drepturile omului şi protejarea 
dreptului persoanei la propria imagine. 
  Având în vedere consecinţele deosebite, sociale, politice şi 
asupra relaţiilor interumane, pe care le poate produce aplicarea acestei legi, 
majoritatea membrilor comisiei au considerat că propunerea legislativă 
respectivă nu poate fi adoptată în procedura de urgenţă prevăzută de art.102 
din Regulamentul Camerei Deputaţilor, astfel cum au solicitat iniţiatorii, 
domnii deputaţi Adrian Tudor Moroianu Geamăn, Liviu Gheorghe Negoiţă şi 
Didi Spiridon, deoarece  procedura de urgenţă conţine o serie de restricţii în 
ce priveşte posibilitatea de expresie a deputaţilor şi a grupurilor parlamentare.  
  Întrucât iniţiative legislative similare se află  în analiză şi la 
Senat, unde comisia sesizată în fond este pe cale de a-şi încheia raportul, iar 
Consiliul legislativ n-a elaborat avizul său în legătură cu propunerea 
legislativă depusă la Camera Deputaţilor, Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale a hotărât ca dezbaterea pe articole 
a propunerii legislative să continue în şedinţa sa viitoare, răstimp în care se 
va putea completa şi informaţia de care trebuie să dispunem spre a putea 
adopta o decizie responsabilă în această problemă.   
  La punctul doi al ordinii de zi, comisia a continuat examinarea 
propunerii legislative privind exercitarea profesiunii de ziarist, iniţiată de dl. 
Petre Ţurlea, deputat PUNR. 
  În luările de cuvânt, membrii comisiei s-au referit la 
oportunitatea adoptării unei legi care să reglementeze statutul juridic al 
ziariştilor şi condiţiile de exercitare a profesiunii de ziarist. În legătură cu 
aceste probleme, membrii comisiei au exprimat puncte de vedere divergente. 
  Unii deputaţi au considerat că adoptarea unui asemenea proiect 
de lege este necesară, deoarece ar asigura creşterea profesionalismului şi a 
răspunderii ziaristului, ar statua reguli şi norme deontologice după care ar 
trebui  să se conducă în activitatea lor practică ziariştii, ar impune unele 
reglementări de natură a asigura condiţii favorabile pentru accesul ziariştilor 
la informaţii şi garantarea libertăţii de exprimare, precum şi un şir de facilităţi 
în exercitarea profesiunii lor. 
  Dimpotrivă, alţi deputaţi au opinat că această propunere 
legislativă cuprinde dispoziţii cu caracter restrictiv privind accesul 
persoanelor la dobândirea calităţii de ziarist şi reglementări ce ar putea duce, 
după opinia lor, la încălcarea libertăţii presei. De asemenea, s-a susţinut şi 
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faptul că această lege nu este necesară, deoarece legislaţia actuală conţine 
suficiente reglementări şi pentru exercitarea profesiunii de ziarist. S-au făcut, 
de asemenea, referiri la punctul de vedere negativ al Guvernului referitor la 
acordarea facilităţilor în materie de procurare a aparaturii necesare ziariştilor 
pentru culegerea şi prelucrarea informaţiei de care au nevoie în activitatea lor 
cotidiană, de reducere a tarifelor de transport şi a preţurilor practicate pentru 
ziarişti la cazarea în hoteluri etc. 
  Deoarece, în rândul organizaţiilor ziariştilor există poziţii 
diferite în legătură cu această propunere legislativă, în a cărei elaborare s-a 
implicat  Uniunea Ziariştilor Profesionişti, membrii comisiei au hotărât să 
continue discuţiile la această propunere legislativă în şedinţa viitoare, când 
vor fi invitaţi reprezentanţii Asociaţiei Ziariştilor Români (AZR) şi ai 
Asociaţiei presei maghiare din România. 
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