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  În ziua de 21 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 organizarea 
Secretariatului de Stat pentru Culte ca Minister al Cultelor; 
  - dezbaterea propunerii legislative pentru completarea şi 
modificarea Decretului de Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere 
de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri; 
  - prezentarea concluziilor grupului de lucru al comisiei în 
legătură cu constituirea unei comisii de anchetă care să investigheze evoluţia 
sectelor religioase în România; 
  - diverse. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. Marţian Dan, 
preşedintele comisiei. 
  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 Ovidiu Şincai, din Grupul 
parlamentar al PDSR, Otto Weber, din Grupul parlamentar al PNŢCD-Civic-
Ecologist. 
  La primul punct al ordinii de zi s-au finalizat dezbaterile, 
începute în şedinţele anterioare ale comisiei, la propunerea legislativă privind 
accesul la dosarele întocmite - până la 24 februarie 1992 - de către fostele 
organe de securitate, iniţiată de domnii deputaţi Adrian Tudor Moroianu-
Geamăn, Liviu Gheorghe Negoiţă şi Didi Spiridon. 
  În cadrul discuţiilor ce au avut loc pe marginea acestei propuneri 
legislative mai mulţi membri ai comisiei s-au pronunţat în favoarea adoptării 
unei legi care să permită accesul la dosarele fostelor organe de Securitate 
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ţinând seama de respectarea dreptului de acces al cetăţenilor la informaţie, 
inclusiv la dosarele întocmite de fosta Securitate, dar şi de dreptul la propria 
imagine care este, totuşi, diferită de cea pe care au schiţat-o organele fostei 
Securităţi. S-a evidenţiat de asemenea necesitatea ca opinia publică să 
cunoască dacă persoanele  ce deţin funcţii publice importante au avut sau nu 
legături, în trecut, cu fosta Securitate. 
  Totodată, deputaţii au formulat o serie de obiecţiuni la 
propunerea legislativă aflată pe ordinea de zi a comisiei, considerând, în 
principiu, că aceasta suferă de o insuficientă conturare conceptuală şi, în 
acelaşi timp, cuprinde dispoziţii sumare şi insuficient elaborate cu privire la 
modalităţile de realizare a accesului persoanelor la dosarele fostelor organe de 
securitate, arhivarea, prelucrarea, circuitul şi deplina securitate a acestor 
dosare, astfel încât să fie preîntâmpinate orice posibile tentative de sustrageri, 
de intervenţie în conţinutul lor şi de manipulare a informaţiilor pe care le 
conţin. S-a relevat, de asemenea, slaba atenţie acordată de autorii propunerii 
legislative aspectelor legate de răspunderile ce revin personalului de 
specialitate ce ar urma să lucreze în cadrul Institutului român pentru studierea 
arhivelor Securităţii pe linia respectării unor norme şi principii de deontologie 
profesională, a confidenţialităţii datelor şi informaţiilor de le deţin în legătură 
cu dosarele de securitate ale diferiţilor cetăţeni, atât timp cât sunt angajaţii 
institutului menţionat cât şi după ce nu vor mai activa în cadrul lui etc. 
  Supusă la vot, propunerea legislativă nu a primit avizul favorabil 
al comisiei, dar nici nu a fost respinsă, deoarece rezultatul votării a fost 
indecis: 5 voturi pentru, 2 voturi împotirăv şi 3 abţineri. 
  La punctul doi al ordinii de zi comisia a examinat propunerea 
legislativă privind organizarea Secretariatului de Stat pentru Culte ca Minister 
al Cultelor, iniţiată de dl.Petre Ţurlea, deputat PUNR şi care a fost respinsă, 
cu majoritate de voturi. 
  Membrii comisiei au considerat că adoptarea unui asemenea 
proiect de lege ar avea mai curând semnificaţia unei simple modificări de 
titulatură decât una de fond, Secretariatul de Stat pentru Culte având 
suficiente competenţe şi atribuţii ce-i permit să-şi îndeplinească corespunzător 
răspunderile ce îi revin. S-a relevat şi faptul că adoptarea propunerii 
legislative a domnului Petre Ţurlea ar implica modificarea structurii şi 
componenţei Guvernului, ceea ce ar atrage inevitabil necesitatea declanşării 
procedurilor constituţionale de investitură din nou a Guvernului, fapt ce nu se 
justifică. În plus, aşa cum s-a subliniat în dezbaterile din comisie, formula 
creării unui minister al cultelor nu este sincronă cu experienţa europeană în 
materie de cadru instituţional prin care statul intră în contact cu bisericile şi 
sprijină activităţile acestora. Norma care s-a impus este aceea a existenţei 
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unor organe ale administraţiei publice centrale cu atribuţii în acest domeniu, 
iar excepţia este existenţa unui minister al cultelor (cazul R.F.Iugoslavia). 
  În continuare, la punctul trei al ordinii de zi, comisia a examinat 
şi a avizat favorabil, în forma propusă de iniţiator, propunerea legislativă de 
modificare şi completare a Decretului - Lege nr.118/1990 privind acordarea 
unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în 
străinătate ori constituite în prizonieri, iniţiată de dl.Kerekesz Károly, deputat 
UDMR. 
  În finalul şedinţei, au fost prezentate concluziile grupului de 
lucru constituit din 6 membri ai Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, reprezentând principalele grupuri 
parlamentare, cu privire la necesitatea instituirii unei comisii parlamentare de 
anchetă care să investigheze evoluţia sectelor religioase în România. 
  Având în vedere importanţa acestei probleme, precum şi 
constatarea intensificării acţiunilor diverselor secte în România, s-a considerat 
că este necesar să se propună Biroului permanent şi plenului Camerei 
Deputaţilor constituirea unei astfel de comisii de anchetă.  
  Dl. preşedinte Marţian Dan a prezentat membrilor comisiei şi 
scrisoarea adresată de către Ministerul Afacerilor Externe în legătură cu unele 
sesizări făcute de organizaţii internaţionale specializate în apărarea drepturilor 
omului, şi anume, "Drepturile Omului fără Frontiere" şi "Comitetul Helsinki 
pentru România" din care ar rezulta o înrăutăţire a situaţiei minorităţilor 
religioase din ţara noastră, ca urmare a schimbarii politicii în domeniul 
cultelor de către noul guvern ales democratic. 
  În scopul discutării acestor probleme, dar şi pentru cunoaşterea 
relaţiilor existente în prezent între biserica ortodoxă şi biserica greco-catolică, 
deputaţii au hotărât să invite la şedinţa viitoare a comisiei pe dl.Gheorghe 
Anghelescu - secretarul de stat pentru culte. 
 
 
 
PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
 
Marţian Dan       Şerban Rădulescu-Zoner 
 
 
ÎNTOCMIT, 
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Secrii Marcela  


