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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, desfăşurate în data de 15 septembrie 1999, 
au    participat    12 deputaţi, fiind absenţi domnul deputat Wittstock 
Eberhard-Wolfgang, din partea Grupului parlamentar al minorităţilor 
naţionale, şi domnul deputat Viorel Hrebenciuc, din Grupul parlamentar al 
PDSR. 
  Pe ordinea de zi a şedinţei au figurat următoarele puncte:   

1. Proiectul de Lege privind constituirea şi organizarea clerului 
militar – continuarea dezbaterilor. 
  2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 118/1990 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de 
solidaritate.  
  3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe. 
  4. Propunerea legislativă privind combaterea marginalizării 
sociale. 
  5. Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea 
Legii partidelor politice. 
  6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea 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 celor deportate 
în   străinătate    ori    constituite    în prizonieri, cu modificările ulterioare. 
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  După aprobarea ordinii de zi, pentru care s-au pronunţat toţi 
deputaţii prezenţi la lucrări, s-a trecut la examinarea în fond a proiectului de 
Lege privind constituirea şi organizarea clerului militar. Ca şi în şedinţa 
precedentă, la lucrări sunt prezenţi reprezentanţi ai iniţiatorului proiectului de 
lege. 
  Prima problemă care a suscitat discuţii mai ample a fost cea 
referitoare la menirea ce revine preoţilor militari, problemă ce este tratată în 
cuprinsul alin. (2) al art. 1 din proiectul de lege. În concepţia iniţiatorului, 
instituirea clerului militar se face “în scopul satisfacerii cerinţelor religioase şi 
spirituale ale militarilor, al educaţiei civice, morale şi patriotice a acestora”. 

Referindu-se la acest text, domnul deputat Petre Ţurlea a arătat, 
în intervenţia domniei sale, că el corespunde misiunii educative ce trebuie să 
fie asumată de preoţii militari şi s-a pronunţat pentru aprobarea lui. O opinie 
similară a exprimat şi domnul deputat Tănase Tăvală. 

 Intervenind pe marginea textului alin. (2) al art. 1, domnul 
deputat Marţian Dan a arătat că acesta ar trebui amendat astfel încât să reiasă 
clar faptul că, în calitatea lor de îndrumători spirituali, membrii clerului 
militar au îndatorirea primordială de a răspunde necesităţilor de ordin religios 
şi de educaţie morală a militarilor. În comparaţie cu acest obiectiv 
fundamental, contribuţia preoţilor militari la educaţia civică şi patriotică a 
militarilor este de altă natură, cele două direcţii în care trebuie angajate 
efoturile lor neputând fi puse pe acelaşi plan. Aspecte şi elemente ale 
educaţiei civice şi patriotice ale militarilor, la care preoţii militari îşi pot 
aduce o contribuţie, sunt însă mai curând un fel de finalitate derivată din 
educaţia religioasă şi cea morală pe care aceştia o desfăşoară. În fondul lor, 
însă, educaţia civică şi cea patriotică sunt rezultatul unor acţiuni ce ies din 
sfera sacrului. În consecinţă, partea finală a alin. (2) ar trebui reformulată 
astfel: Clerul militar se instituie “în scopul satisfacerii cerinţelor spiritual-
religioase şi al educării morale a militarilor; membrii săi contribuie, prin 
mijloace specifice şi în limita misiunii pastorale pe care o au, la cultivarea 
virtuţilor ostăşeşti, la formarea răspunderii civice şi a sentimentelor 
patriotice în rândurile militarilor”. Această delimitare mai precisă a 
îndatoririlor ce revin clericilor militari, care se centrează pe misiunea lor de 
păstori spirituali, este necesară spre a nu se ajunge la o concepţie despre 
preoţii militari ce ar face din ei un fel de substitut al ofiţerilor politici, la ale 
căror servicii de îndoctrinare politică s-a recurs pe larg, în armată, în timpul 
regimului totalitar comunist. Amendamentul   propus a fost susţinut şi de 
domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner. Domnia sa a opinat, între altele, în 
sensul că educaţia patriotică are totuşi un caracter politic, solicitând să se 
elimine referirea la aceasta din textul proiectului de lege. Supus la vot, 
amendamentul n-a obţinut numărul de voturi necesar pentru a fi adoptat. 
  În   continuare, dezbaterile s-au referit la conţinutul alin. (1) al 
art. 3 din proiectul de lege. Domnul deputat Marţian Dan a atras atenţia 
asupra faptului că proiectul de lege nu reliefează în suficientă măsură un 
aspect esenţial al contextului în care trebuie să se desfăşoare asistenţa 
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religioasă în armată: respectarea riguroasă a libertăţii conştiinţei şi a libertăţii 
religioase, garantate de Constituţia României şi de o serie de tratate şi 
documente internaţionale la care ţara noastră este parte. Această respectare 
este extrem de importantă într-o instituţie precum armata, care, se ştie, 
funcţionează, între altele, pe baza principiului subordonării  militarilor faţă de 
ordinele date de comandanţi, pe care ei trebuie să le îndeplinească. În ce 
priveşte participarea la acţiunile spiritual-religioase şi de educaţie morală a 
militarilor, acestora trebuie să li se respecte dreptul constituţional de a 
participa sau nu la astfel de acţiuni. Ţinând seamă de aceste considerente 
apare necesar să fie reformulat alineatul (1) al art. 3, care ar trebui să aibă 
două teze în loc de una cât conţine el în redactarea din proiectul de lege. 
Concret, domnul deputat a propus ca acest alineat să aibă următoarea 
redactare: “Activităţile duhovniceşti şi religioase se desfăşoară conform 
rânduielilor bisericeşti, după programul stabilit de preotul militar, cu 
aprobarea comandantului unităţii. Participarea militarilor la aceste 
activităţi se face pe baza opţiunii liber exprimate a acestora”. În această 
formulare, amendamentul a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
  S-a trecut, apoi, la discutarea conţinutului  şi redactării textului 
alin. (1) al art. 6 din proiectul de lege pe baza unui amendament prezentat de 
domnul deputat Liviu Alexandru Mera. În locul textului “La serviciile 
religioase, preoţii militari poartă vestimentaţia cultului de care aparţin, iar în 
celelalte ocazii, uniforma militară clericală adecvată”, domnul deputat a 
propus următoarea variantă: “În timpul serviciului religios, preoţii militari 
poartă, ca vestimentaţie comună, uniforma militară clericală, indiferent de 
cultul căruia îi aparţin, iar în celelalte cazuri, uniforma militară clericală 
adecvată”. Acest amendament n-a întrunit un număr suficient de voturi pentru 
a fi adoptat. 
  După exprimarea unor puncte de vedere referiotare la art. 8 din 
proiectul de lege, care tratează despre condiţiile în care sunt admisibile acţiuni 
de prozelitism pentru atragerea unor militari spre o anumită credinţă 
religioasă, s-a decis ca acest aspect să constituie obiect de reflecţie, problema 
urmând să fie reluată în discuţie în următoarea şedinţă a Comisiei, când vor 
continua dezbaterile asupra acestui proiect de lege. 
  La  discutarea punctului 2 al ordinii de zi, domnul deputat Liviu 
Alexandru Mera a propus avizarea favorabilă, având în vedere şi faptul că, în 
şedinţele sale din 2 iunie şi 8 iunie a.c., comisia a acordat avize favorabile 
pentru două iniţiative legislative cu o problematică foarte asemănătoare. S-au 
exprimat, de asemenea, în favoarea avizării acestui proiect de lege şi domnii 
deputaţi Petre Ţurlea, Otto Weber şi Tănase Tăvală. 
   În finalul dezbaterilor la acest proiect de lege, comisia a acordat 
aviz favorabil cu unanimitate de voturi cu recomandarea ca să se aibă în 
vedere observaţiile pertinente ale Consiliului Legislativ. 
  În cadrul dezbaterilor la punctul 3 de pe ordinea de zi, domnul 
deputat Liviu Alexandru Mera a propus avizarea favorabilă, precizând însă că 
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socoate necesar să se adopte unele amendamente care privesc reducerea 
salariilor angajaţilor Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.  
  Domnul deputat Petre Ţurlea s-a pronunţat împotriva avizării 
acestui proiect de lege, subliniind că salariile acordate angajaţilor Agenţiei 
Naţionale pentru Locuinţe în următorul an pot depăşi investiţiile în construcţia 
de noi locuinţe, în condiţiile în care programul de perspectivă al Agenţiei 
prevede pentru anul 2000 doar construirea a 350 de locuinţe. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner s-a exprimat pentru 
acordarea avizului, dar a fost de acord cu necesitatea reducerii salariilor 
prevăzute     în    proiect,  obiectând că trebuie luată aceeaşi bază de calcul ca    
la grila de salarizare a bugetarilor (din Legea salarizării bugetarilor nr. 
154/1998) – de 635.000 lei – şi nu de 1.000.000, cum este prevăzut în proiect. 
  În intervenţia sa, domnul deputat Marţian Dan a obiectat atât 
asupra caracterului de urgenţă al acestei ordonanţe care nu are nici un fel de 
justificare, dar prin care Guvernul nesocoteşte,  încă o dată, dispoziţiile 
Deciziei nr. 65/1995 a Curţii Constituţionale - cât şi asupra derogărilor 
propuse de ordonanţa de urgenţă faţă de Legea nr. 154/1998, deşi salariaţii 
agenţiei sunt tot bugetari. 
  Supusă la vot, propunerea de neavizare a domnului deputat Petre 
Ţurlea a întrunit doar 3 voturi pentru, nefiind adoptată. 
  Au fost prezentate, în continuare, amendamentele propuse de 
domnul deputat Liviu Alexandru Mera, de reducere atât a valorii de referinţă 
sectorială - luată ca bază de calcul - la nivelul celei folosite în Legea 
salarizării bugetarilor nr. 154/1998, cât şi a coeficienţilor de multiplicare ai 
acestei valori, propuşi în grila de salarizare pentru funcţiile de “director 
general”şi de “director general adjunct” ai Agenţiei Naţionale de Locuinţe. 
Aceste propuneri au fost adoptate cu majoritate de voturi.  
  În încheierea dezbaterilor la acest proiect de lege, membrii 
comisiei i-au acordat aviz favorabil cu 6 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă. 
  După discuţiile generale asupra punctului 4 - propunerea 
legislativă privind combaterea marginalizării sociale – s-a decis ca dezbaterea 
celorlalte puncte înscrise pe ordinea de zi, ca şi votul final asupra acestei 
propuneri legislative, să continue în următoarea şedinţă a comisiei. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 
 

 
 


