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La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 6 octombrie 1999 au participat 
12 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Tokay György, din Grupul 
parlamentar al UDMR, şi Wittstock Eberhard-Wolfgang, din Grupul 
parlamentar al minorităţilor naţionale, aflat în delegaţie în străinătate. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, care, în deschidere, a supus spre aprobare proiectul 
ordinei de zi, care conţine următoarele puncte: 
  1.  Proiectul de Lege privind acordarea unor drepturi persoanelor 
care au avut calitatea de şef al statului român. 

2. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 
privind    organizarea    şi    funcţionarea    instituţiei Avocatului Poporului. 

3. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Mediatorului Public. 

4. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea localurilor intime - finalizarea dezbaterilor.  
  5. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 140/1999 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
1999. 
  La propunerea domnului deputat Tănase Tăvală a fost operată o 
modificare: punctul 1 a devenit punctul 4. 
  Ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate. 
  În ceea ce priveşte proiectul de Lege privind acordarea unor 
drepturi persoanelor care au avut calitatea de şef al statului român, domnul 
preşedinte a atras atenţia asupra faptului că acest proiect de lege a fost deja 
avizat de comisia sesizată în fond, în prezent aflându-se înscris pe ordinea de 
zi a plenului Camerei. 
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  Domnul deputat Petre Ţurlea a propus neacordarea avizului. 
Invocând condiţiile de austeritate economică cu care se confruntă România, 
domnia sa a apreciat că privilegiile care ar urma să se acorde foştilor şefi de 
stat prin aplicarea acestei legi ar fi de neacceptat. 
  În luarea sa de cuvânt, doamna deputat Mitzura Arghezi a 
împărtăşit în totalitate punctul de vedere al domnului deputat Petre Ţurlea. 
  O părere contrară au exprimat domnii deputaţi Tănase Tăvală şi 
Varga Attila, care au susţinut necesitatea avizării favorabile, considerând că 
foştilor şefi de stat aleşi prin voinţa electoratului trebuie să li se acorde 
respectul cuvenit, inclusiv sub această formă. Este normal, au susţinut 
domniile lor, ca foştii preşedinţi să nu fie puşi în situaţia unor neajunsuri 
materiale sau de securitate.  
  Domnul deputat Petre Ţurlea a opinat, însă, că mai multe ţări nu 
oferă facilităţi de acest fel, demnitarii integrându-se, după terminarea 
demnităţii, în viaţa socială. 
  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera a propus modificarea 
titlului, în aşa fel încât să fie inclusă precizarea expresă asupra perioadei de 
valabilitate a legii, care ar trebui să se aplice începând cu 1990.  
  Domnul deputat Otto Weber, precum şi doamna deputat Iacob 
Elena au propus acordarea unui aviz favorabil, cu specificaţia ca această lege 
să nu se aplice decât şefilor de stat care şi-au îndeplinit funcţia pe parcursul a 
două mandate. 
  Domnul deputat Marţian Dan a exprimat o opinie de susţinere în 
principiu a proiectului de lege ţinând seama de faptul că persoanelor care au 
exercitat cea mai înaltă magistratură în stat trebuie să li se asigure condiţii 
pentru a duce o viaţă demnă după ce şi-au închiat mandatul. În acelaşi timp, 
este necesar ca drepturile propuse să fie acordate trebuie să fie decente şi 
temeinic fundamentate pentru a nu se ajunge la exagerări şi la soluţii care ar 
consacra privilegii neîndreptăţite. În acest sens, vorbitorul a arătat că nu i se 
pare justificată propunerea din proiectul de lege de asigurare a unei locuinţe 
de protocol pentru foştii şefi ai statului şi după ce aceştia şi-au încheiat 
mandatul. Nejustificată apare şi prevederea din proiectul de lege ce stipulează 
plata către foştii şefi de stat a unei indemnizaţii lunare similare cu cea pe care 
o primeşte preşedintele în exerciţiu. Ţinând seamă de cele spuse, a arătat că 
legea ar trebui să conţină prevederi care să asigure persoanelor la care se 
referă după ce acestea şi-au încheiat mandatul un cabinet de lucru având 
dotările necesare şi încadrat cu un consilier şi un secretar, o indemnizaţie 
lunară reprezentând cel mult 75% din indemnizaţia preşedintelui României în 
exerciţiu, un autoturism deservit de un şofer, precum şi asigurarea pazei şi 
securităţii necesare. Pentru a nu se creea nici un echivoc în legătură cu 
persoanele îndreptăţite să beneficieze de aceste drepturi, domnul deputat a 
arătat că legea ar trebui să se refere numai la persoanele care au îndeplinit 
funcţia   de    preşedinte    al    României în baza dispoziţiilor Constituţiei din 
8 decembrie 1991, care instituie alegerea preşedintelui prin sufragiu universal 
şi care arată limpede care sunt competenţele şi răspunderile preşedintelui ţării 
etc. 
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În finalul discuţiilor, s-a dat, cu majoritate de voturi – 7 voturi 
pentru şi 2 voturi împotrivă, un aviz de principiu favorabil proiectului de lege. 
Deputaţii care au prezentat unele observaţii şi sugestii în legătură cu proiectul 
de lege au arătat că vor ridica acele probleme în cursul discuţiilor în plenul 
Camerei Deputaţilor. 

Trecându-se la examinarea punctului 2 de pe ordinea de zi, 
domnul deputat Tănase Tăvală a atras atenţia asupra faptului că din 
documentaţia care însoţeşte prezenta propunere legislativă lipseşte punctul de 
vedere al Guvernului, iar Consiliul Legislativ a dat un aviz negativ, nefiind de 
acord cu lărgirea atribuţiilor Avocatului Poporului. 

Domnul preşedinte Marţian Dan s-a pronunţat împotriva avizării 
celor două propuneri legislative de la punctele 2 şi 3 ale ordinii de zi. În ceea 
ce priveşte propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului domnia sa a arătat 
că prin acceptarea lărgirii atribuţiilor Avocatului Poporului s-ar ajunge la 
crearea unei instituţii suprapuse puterii judecătoreşti. Referitor la propunerea 
legislativă privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Mediatorului Public 
domnul deputat Marţian Dan a apreciat că deşi aceasta este bine elaborată din 
punct de vedere legislativ, aplicarea ei ar creea o instituţie paralelă cu 
Avocatul Poporului. 

Doamna Irina Moroianu-Zlătescu, director al Institutului Român 
pentru Drepturile Omului, în intervenţia domniei sale a relevat faptul că în 
Franţa există o instituţie denumită Mediatorul Republicii, dar că această 
instituţie este identică cu cea a Avocatului Poporului. Personal, a participat 
împreună cu experţii ONU la elaborarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea 
şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, menţionând că domnia sa 
vorbeşte în cunoştinţă de cauză. Doamna Irina Moroianu-Zlătescu consideră 
că această instituţie ar trebui să aibă un sediu separat pentru a-şi putea 
desfăşura activitatea în bune condiţii. În contextul actual, cetăţenii nu pot 
pătrunde decât cu greu în această instituţie, deoarece ea îşi are sediul în 
incinta Guvernului şi este de la sine înţeles că paza cu care trebuie să fie 
protejată această instituţie le îngreunează accesul. 

Domnul deputat Marţian Dan a evidenţiat, în continuare, 
necesitatea modificării Legii nr. 35/1997 în scopul înlăturării 
disfuncţionalităţilor apărute în desfăşurarea activităţii instituţiei Avocatului 
Poporului.  O serie de îmbunătăţiri în legătură cu desfăşurarea activităţii 
acestei instituţii ar mai putea fi aduse cu ocazia prezentării, în faţa celor două 
Camere, a Raportului Avocatului Poporului. 

Având   ca    bază    expunerea    doamnei  director  Irina 
Moroianu-Zlătescu şi considerând argumentaţiile domniei sale pertinente, 
domnii deputaţi Marţian Dan şi Gheorghe Vâlceanu au sugerat ca, înainte de a 
se trece la modificarea Legii nr. 35/1997, să se organizeze o dezbatere la care 
să participe deputaţi, reprezentanţii tuturor instituţiilor implicate în aplicarea 
acestei legi, precum şi a organizaţiilor neguvernamentale pentru apărarea 
drepturilor omului, astfel încât în urma concluziilor trase să fie elaborate 
propuneri legislative pertinente. 
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În final, cele două propuneri legislative au fost supuse votului. 
Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii 

privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului a primit 
un aviz de respingere – 8 voturi pentru. 

Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea 
instituţiei Mediatorului Public a primit un aviz de respingere cu majoritate de 
voturi – 7 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

În cadrul finalizării dezbaterilor asupra propunerii legislative 
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea localurilor intime domnul 
deputat Liviu Alexandru Mera a propus acordarea unui aviz favorabil, precum 
şi o serie de amendamente: 

- la art. 4, domnia sa a propus înlocuirea sintagmei “bugetul de 
stat” cu sintagma “unităţile teritorial-administrative”. Propunerea a fost 
acceptată cu 5 voturi pentru şi 3 împotrivă. 

- la art. 10, introducerea unui nou alineat: “personalului angajat 
în localurile intime i se va încheia contract de muncă”. Propunerea a fost 
respinsă cu 3 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 

- la art. 13 a propus un nou alineat: “fiecare local intim va avea 
desemnat, cu avizul Ministerului Sănătăţii, un medic care va răspunde de 
sănătatea personalului angajat. Medicul va lucra în baza unei convenţii civile 
de    prestări    servicii,    cu patronul localului”. Propunerea a fost respinsă cu 
4 voturi pentru, 1 împotrivă şi 4 abţineri. 

Opinia favorabilă avizării a fost susţinută şi de domnul deputat 
Petre Ţurlea. 

După intervenţia doamnei directoare a Institutului Român pentru 
Drepturile Omului, Irina Moroianu-Zlătescu, care a participat la lucrările 
comisiei, şi care a subliniat, în cuvântul său, tendinţa actuală din ţările 
occidentale, cum ar fi Suedia şi Franţa, de înăsprire a legilor ce vizează 
fenomenul prostituţiei, a intervenit în discuţie şi domnul deputat Marţian Dan, 
care, referindu-se la art. 30 din propunerea legislativă, a criticat, din punct de 
vedere al principiilor de lege ferenda, posibilitatea ca o lege să aibă “caracter 
experimental”, aşa cum prevede articolul sus menţionat. 

Întrucât în cadrul dezbaterilor, opiniile preponderente au fost 
nefavorabile acestei propuneri legislative, preşedintele comisiei, domnul 
deputat Marţian Dan, a supus la vot propunerea de neacordare a avizului, care 
a întrunit majoritate de voturi - 6 voturi pentru, 2 împotrivă şi 1 abţinere,  
iniţiativa fiind respinsă. 

Discutarea punctului 5 de pe ordinea de zi a fost reprogramată 
pentru şedinţa următoare, dezbaterea urmând a se desfăşura în şedinţă comună 
cu Comisia pentru drepturile omului din Senat. 

 
 
SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu     Chisnăr Atena 


