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  La şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale din data de 8 septembrie 1999, au participat 12 
deputaţi, fiind absenţi: doamna deputată Elena Iacob, din Grupul  parlamentar 
al PNŢCD-Civic-Ecologist şi domnul deputat Petre Ţurlea, din Grupul 
parlamentar al PUNR. 
  Ordinea de zi a inclus următoarele puncte: 

1. Proiectul de Lege privind constituirea şi organizarea 
clerului militar  

2. Propunerea legislativă privind repartizarea în muncă a tinerilor 
absolvenţi ai învăţământului superior, profesional, liceal, tehnic şi asigurarea 
de facilităţi pentru aceştia şi angajatori  

3. Propunerea legislativă privind fondul de reinstalare a 
persoanelor disponibilizate 
  4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii    nr. 68/1992    pentru     alegerea  Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
iniţiată de doamna deputat Daniela Popa 
  5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea legii 
nr.   68/1992     pentru     alegerea   Camerei    Deputaţilor    şi    Senatului, 
iniţiată de domnii deputaţi Octavian Bot şi Radu Ghidău 
  6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea legii 
nr.   68/1992     pentru    alegerea     Camerei    Deputaţilor    şi   Senatului, 
iniţiată de grupul parlamentar al PUNR 
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Înainte de a se intra în dezbaterea iniţiativelor legislative de pe 
ordinea de zi, membrii comisiei l-au ales, la propunerea reprezentanţilor 
Grupului parlamentar al PDSR şi ţinând seamă de configuraţia politică a 
Comisiei, pe domnul deputat Gheorghe Vâlceanu în funcţia de secretar în 
biroul comisiei, loc devenit vacant în urma decesului recent al deputatului 
PDSR Ovidiu Şincai. 

La punctul 1 al ordinii de zi, au avut loc discuţii generale asupra 
proiectului de Lege privind constituirea şi organizarea clerului militar. Din 
partea   iniţiatorului   –  Ministerul    Apărării    Naţionale – au fost prezenţi 
Pr. Constantin Nicolae, şeful Secţiei de asistenţă religioasă din cadrul 
M.Ap.N. şi lt.col. Dan Raiciu – jurist în Direcţia management resurse umane. 
În luările lor de cuvânt, reprezentanţii iniţiatorului au înfăţişat concepţia care  
stă la baza proiectului de lege, modul în care este concepută – în spiritul 
dispoziţiilor constituţionale - organizarea asistenţei religioase în armată şi 
paşii întreprinşi până în prezent în vederea asigurării condiţiilor de înfăptuire 
a acesteia. În acest context, s-au evocat tradiţiile din trecut privind asistenţa 
religioasă în armata română, practicile actuale în domeniu în cadrul armatelor 
din ţările democratice şi pluraliste etc. S-a arătat că, în prezent, asistenţa 
religioasă în unităţile militare este realizată de 44 de preoţi ortodocşi, un preot 
romano-catolic şi un pastor baptist, urmând ca numărul personalului clerical 
să ajungă la 100-150 de oameni  astfel încât să se poată asigura prezenţa în 
armată şi a altor preoţi provenind din rândurile altor culte fiinţând legal în 
România. S-a insistat asupra misiunii ecumenice ce revine preoţilor militari, 
chemaţi să cultive buna înţelegere între militari, indiferent de credinţa 
religioasă pe care aceştia o împărtăşesc.  

Exprimând o atitudine pozitivă faţă de proiectul de lege, doamna 
deputat Mitzura Arghezi a cerut informaţii în legătură cu faptul dacă, în 
spiritul respectului conştiinţei religioase a militarilor, se intenţionează 
angajarea în armată a unor preoţi greco-catolici? Domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner a cerut lămuriri în legătură cu intenţiile ce există privind 
asigurarea asistenţei religioase pentru militarii ce aparţin unor culte religioase 
mai reduse din punct de vedere numeric. Răspunsul dat a insistat asupra 
faptului că se are în vedere, în aceste cazuri, asigurarea asistenţei religioase 
din partea unor preoţi cu care se vor încheia convenţii civile, ca şi recursul la 
practica acordării de învoiri pentru militari în scopul de a frecventa, în afara 
unităţilor militare, serviciile religioase ale unor culte cu efective numerice mai 
reduse.  

În intervenţia domniei sale, domnul deputat Tănase Tăvală a 
insistat asupra exigenţelor ce trebuie respectate în selectarea preoţilor militari 
pentru ca aceştia să poată duce la bun sfârşit misiunea lor de îndrumători 
spirituali ai tinerilor recruţi. Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a 
prezentat câteva considerente de principiu ce trebuie avute în vedere pentru ca 
acordarea asistenţei religioase în armată să nu genereze discriminarea cultelor 
reduse numeric, în favoarea Bisericii Ortodoxe majoritare. 
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Domnul deputat Ioan Pintea şi-a exprimat acordul faţă de 
proiectul de lege insistând, totodată, asupra necesităţii adoptării lui cât mai 
curând posibil. 

 În urma dezbaterilor generale, membrii comisiei au decis să 
continue examinarea proiectului de lege în şedinţa următoare a comisiei, când 
vor fi examinate amendamentele ce vor fi înaintate.  

La discutarea propunerii legislative de la punctul 2 al ordinii de 
zi, domnul deputat Liviu Alexandru Mera a propus avizarea favorabilă a 
acesteia date diind aspectele de protecţie socială pe care le conţine, extrem de 
importante într-o perioadă atât de critică din punct de vedere economic şi 
social. Într-un sens similar s-a exprimat şi domnul deputat Gheorghe 
Vâlceanu.  

Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a exprimat rezerve faţă 
de propunerea legislativă pe care o socoate ca fiind contrară spiritului 
economiei de piaţă. În plus, a menţionat faptul că ar trebui să fie exceptaţi de 
la sistemul de repartizare preconizat şi de la îndeplinirea formalităţilor 
prevăzute acei absolvenţi care îşi găsesc singuri locuri de muncă. Unele 
rezerve a exprimat şi domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang. 

Domnul deputat Tănase Tăvală s-a opus acordării avizului, 
susţinând că reducerea cu 20% a impozitului pe salariu la absolvenţii nou 
angajaţi – stipulată de alin. (1) al art. 8 - creează discriminări nedorite.  

Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a arătat că se impune 
să fie luat în considerare şi faptul că această propunere legislativă nu a primit 
aviz favorabil din partea Consiliului Economic şi Social. 

Supusă la vot, propunerea legislativă în discuţie a fost avizată cu 
6 voturi pentru, 1 vot contra şi 2 abţineri. 

La dezbaterea propunerii legislative privind fondul de reinstalare 
a persoanelor disponibilizate, înscrisă la punctul 3 de pe ordinea de zi, domnul 
deputat Liviu Alexandru Mera a propus avizarea ei favorabilă, dat fiind faptul 
că ea poate contribui la ameliorarea protecţiei sociale a şomerilor rezultaţi din 
disponibilizări masive ce se fac în prezent în economie.  

Şi-au mai exprimat sprijinul pentru avizarea favorabilă domnii 
deputaţi Tănase Tăvală şi Wittstock Eberhard-Wolfgang. Ultimul vorbitor a 
exprimat, însă, unele rezerve în legătură cu criteriul de acordare a sprijinului 
de reinstalare prevăzut de art. 2, care nu ţine cont de mărimea familiei 
solicitantului. 

În finalul dezbaterilor, membrii comisiei au votat, în unanimitate, 
acordarea avizului favorabil propunerii legislative. 

În cursul discuţiilor ce au urmat în legătură cu propunerile 
legislative aflate la punctele 4, 5 şi 6 de pe ordinea de zi, mai mulţi deputaţi 
şi-au exprimat opinia că acestea nu trebuie să fie avizate, având în vedere 
faptul  că – în sesiunea parlamentară precedentă – Camera Deputaţilor a luat 
în dezbatere şi a aprobat modificarea Legii nr. 68/1992. Cu acel prilej s-au 
discutat mai multe aspecte privind tipurile de scrutin dezirabile în condiţiile 
actuale din România, implicaţiile acestora asupra configurării scenei politice 
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româneşti, consecinţele economice şi financiare pe care le-ar implica 
modificarea modului de alegere a membrilor celor două Camere, starea 
culturii electorale în rândurile alegătorilor români de astăzi etc. Ţinând seama 
de convergenţele destul de largi ce s-au conturat cu prilejul acelei dezbateri, 
materializate în modificările aduse Legii nr. 68/1992, mai mulţi deputaţi din 
comisie (Wittstock Eberhard-Wolfgang, Mitzura Arghezi, Tănase Tăvală, 
Marţian Dan) au exprimat, în luările lor de cuvânt, rezerve faţă de propunerile 
legislative de modificare şi amendare a legii electorale. Ca urmare, nici una 
din cele 3 propuneri legislative nu a primit aviz favorabil.  

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


