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  La   şedinţă   au   participat    un număr de 10 deputaţi, lipsind: 
dl. deputat Viorel Hrebenciuc, din Grupul parlamentar al PDSR, dna. deputat 
Iacob Elena, din Grupul parlamentar PNŢCD-Civic-Ecologist, dl. deputat 
Varga Attila, din Grupul parlamentar UDMR şi dl. deputat Ioan Pintea, 
independent. 
  Şedinţa a fost condusă de dl. deputat Marţian Dan, preşedintele 
comisiei, care, în deschidere, a supus spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe 
care sunt înscrise următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă privind obligativitatea Guvernului 
României de a stabili periodic indicatorii sociali minimali pentru determinarea 
costului vieţii şi a unui nivel de trai decent  
  2. Proiectul   de   Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 192/1999     privind     înfiinţarea     Agenţiei  pentru  Protecţia  
Drepturilor Copilului   şi   reorganizarea   activităţilor    de    protecţie   a   
copilului – procedură de urgenţă 
  3. Propunerea legislativă privind protecţia şi încadrarea în muncă 
a unor cadre militare şi salariaţi civili care îşi încetează activitatea în condiţii 
deosebite – procedură de urgenţă 
  4. Proiectul Legii executării pedepselor şi a măsurilor preventive 
cu privare de libertate  
  5. Proiectul      de    Lege     privind     statutul       poliţistului  
  6. Proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea 
Serviciilor de Probaţiune  
  7. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor 
dispoziţii din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale. 
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Înainte de a se vota ordinea de zi, s-au înscris la cuvânt domnii 
deputaţi Wittstock Eberhard-Wolfgang şi Petre Ţurlea. 

Dl. deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a atras atenţia 
membrilor comisiei că proiectul înscris la punctul 6 pe ordinea zi, proiectul de 
Lege privind organizarea şi funcţionarea Serviciilor de Probaţiune, a fost luat 
în dezbaterea comisiei sesizate în fond, care a şi întocmit raportul, în prezent 
aflându-se pe ordinea de zi a plenului. În aceste condiţii, domnia sa consideră 
că el ar trebui să fie scos de pe ordinea de zi. 

O altă observaţie a aparţinut domnului deputat Petre Ţurlea şi s-a 
referit la includerea pe ordinea de zi a proiectului de Lege privind regimul 
general al cultelor religioase şi, eventual, suplimentarea lucrărilor comisiei cu 
încă o şedinţă, pe data de 27 ianuarie. 

Dl. deputat Marţian Dan a intervenit, replicându-i d-lui Petre 
Ţurlea că acest lucru nu se poate face, deoarece, înainte de vacanţă, s-au făcut 
o serie de demersuri, adresate Guvernului, pentru retragerea acestui proiect de 
lege. Răspunsul a întârziat deoarece, între timp, a intervenit schimbarea 
primului-ministru care are, probabil, o serie de priorităţi ce l-au împiedicat să 
dea un răspuns în timp util.  

Insistând, dl. deputat Petre Ţurlea a subliniat că nu există nici o 
reglementare legislativă pentru amânarea acestui proiect, având în vedere că 
el a fost înaintat de către Guvern.  

Dl. deputat Liviu Alexandru Mera, la rândul său, a intervenit 
cerând d-lui preşedinte Marţian Dan să facă o notă de revenire, tocmai 
datorită faptului că s-a schimbat Guvernul şi că, probabil, hârtia trimisă de noi 
s-a rătăcit pe undeva, prin vreun sertar. 

Supusă la vot, propunerea d-lui deputat Petre Ţurlea de a se lucra 
şi   pe   27   ianuarie, a fost respinsă cu majoritate de voturi – 2 voturi pentru, 
6 voturi contra şi 2 abţineri. 

Având în vedere că proiectele înscrise la punctele 2 şi 5 de pe 
ordinea de zi suscită dezbateri mai îndelungate, dl. preşedinte Marţian Dan a 
sugerat ca ele să fie trecute pe ordinea de zi a şedinţei de mâine. Membrii 
comisiei, cu unanimitate de voturi, au fost de acord cu această sugestie. 

Propunerea înscrisă la punctul 1 pe ordinea de zi, propunerea 
legislativă privind obligativitatea Guvernului României de a stabili periodic 
indicatorii sociali minimali pentru determinarea costului vieţii şi a unui nivel 
de trai decent, a primit un aviz favorabil, cu majoritate de voturi – 6 voturi 
pentru şi 2 abţineri – ea fiind discutată într-o şedinţă anterioară, iar acum 
necesitând numai votul final. 

S-a covenit ca în avizul înaintat comisiei sesizate în fond să fie 
menţionată recomandarea de a se lua în considerare, la întocmirea raportului, 
punctul de vedere al Consiliului Legislativ. 
  S-a trecut la examinarea punctului 3 înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă privind protecţia şi încadrarea în muncă a unor cadre 
militare şi salariaţi civili care îşi încetează activitatea în condiţii deosebite. 
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  Dl. deputat Şerban Rădulescu-Zoner s-a declarat, încă din capul 
locului, împotriva avizării favorabile, motivând că, domnia sa consideră 
anormal ca în situaţia prin care ţara trece în aceste momente şi în care absolut 
toate sumele de bani obţinute trebuiesc impozitate, este aberant să acorzi 80% 
din soldă persoanelor care-şi încetează activitatea, chiar din motive imputabile 
lor, mai ales dacă se ţine seama că salariile sunt deosebit de ridicate. Pe lângă 
acest lucru, prevederile nu sunt stimulatoare pentru această categorie, 
deoarece, dacă i se va da pe o perioadă de 4 ani 80% din salariu, persoana 
respectivă, mai mult ca sigur că nu va face nici o tentativă de a-şi găsi un loc 
de muncă. 
  Dl. deputat Şerban Rădulescu-Zoner a mai relevat faptul că, în 
condiţiile în care SRI-ul nu-şi împrospătează angajaţii decât într-o mică 
proporţie, majoritatea provenind din cadrele de securitate ale regimului 
totalitar al lui Ceauşescu, este peste înţelegerea domniei sale ca aceşti 
indivizi, unii din ei poate chiar torţionari, să primească aceste sume mari de 
bani, în timp ce multe categorii sociale primesc cu mult sub salariul mediu pe 
economie. În cazul în care se fac disponibilizări în masă atunci se aplică alte 
legi, iar motivul că aceste sume se dau pentru a fi protejat secretul de stat este 
o aberaţie, deoarece, în cazul în care acest lucru are loc, aceştia pot primi 
pedepse de ordin juridic. 
  Dl. deputat Liviu Alexandru Mera se declară pentru un aviz 
favorabil, cu menţiunea ca la art. 2 să se precizeze ca acest ajutor să fie 
acordat numai pe o perioadă egală cu cea în care se acordă ajutorul de şomaj.  
  Dl. deputat Tănase Tăvală se declară, la rândul domniei sale, 
împotriva proiectului de lege, motivând că pentru asemenea cazuri există deja 
o legislaţie la care ar trebui să se alinieze toată lumea, negăsind normal să se 
elaboreze pentru acest lucru legi speciale. În cazul în care acest lucru se va 
face se va ajunge la situaţia creării unei discriminări a celorlalte categorii 
sociale. 
  Continuându-şi ideea, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner 
aduce încă un argument pentru respingerea propunerii legislative. Domnia sa, 
motivând că o lege nu poate avea caracter retroactiv, arată că s-ar ajunge la o 
situaţie imorală, nedreptăţind pe cei care deja au fost disponibilizaţi. 
  Dl. deputat Tokay György, la rândul său, consideră că legea 
încalcă regulile morale, că este o “tâmpenie”, pentru că aşa-zişii spioni 
lucrează, evident, sub acoperire. 
  Un alt vorbitor, dl. deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, 
reluând tema moralei, consideră că această propunere legislativă este chiar o 
încălcare a moralei parlamentare, deoarece semnatarii acestei propuneri 
legislative sunt membri ai Comisiei de control a SRI, iar această comisie are 
ca obiect de activitate controlul acestui organism, iar nu crearea unor facilităţi 
pentru acesta, pentru că s-ar putea să planeze bănuiala că ei sunt folosiţi ca 
nişte unelte, iar nu ca organe de control. 
  Dl. deputat Petre Ţurlea, intrând în polemică cu dl. deputat 
Şerban Rădulescu-Zoner, consideră că domnia sa nu are nici un drept să 
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vorbească despre moralitate, atât timp cât partidul din care face parte domnia 
sa, încâlcând legile moralităţii şi cu vădit scop electoral, a mărit salariile 
poliţiştilor şi cadrelor din armată în mod aberant, ajungând ca acestea să fie de 
3-4 ori mai mari decât ale unui profesor gradul I, cu vechime de 30 de ani. 
Personal, este de acord cu conţinutul propunerii legislative. 
  Dl. deputat Şerban Rădulescu-Zoner, răspunzând 
antevorbitorului, a atras atenţia  că Guvernul a procedat, şi de această dată, ca 
şi în alte cazuri, adică cu o mână să dea, iar cu cealaltă să ia. Este adevărat că 
salariaţii aceaştia au primit salarii mari dar, pe de altă parte, prin aplicarea 
noului sistem de impozitare, o bună parte din ce li s-a dat se ia înapoi, pentru 
că aceştia nu mai sunt scutiţi de impozit. 
  Dl. deputat Marţian Dan consideră că fondul problemei este că, 
în aceste servicii au lucrat oameni care deţin unele secrete de serviciu şi de 
stat, întrebarea punându-se dacă aceştia trebuie să primească aceste 
indemnizaţii, deoarece aceştia le pot oferi, din lipsă de bani, contra unor sume 
destul de consistente. Practica oferirii acestor sume asiguratorii există şi în 
alte ţări, dar poate că ea ar putea fi redusă de la 4 ani la 2 ani. Domnia sa 
consideră că propunerea legislativă are o serie de neclarităţi. 
  Dna. deputat Mitzura Arghezi şi-a arătat nedumerirea asupra 
stabilirii acestei perioade: de 2 sau de 4 ani, subliniind faptul că includerea 
unei prevederi de acest fel în lege este aproape o dezlegare a deconspirării 
secretelor după expirarea termenului prevăzut în lege. În cazul în care 
acordarea sumelor condiţionează păstrarea secretului, probabil că se vor găsi 
voci care vor propune ca ele să fie menţinute pe toată durata vieţii. 
  La rândul său, dl. preşedinte Marţian Dan subliniază o altă 
lacună a legii, deoarece nu se precizează care sunt persoanele care au deţinut 
secrete de stat, pentru că secretele, la rândul lor, au şi ele o ierarhie a 
importanţei, iar dacă ea nu e specificată se va ajunge la situaţii aberante, să se 
plătească aceste sume şi celor care nu au deţinut decât secrete minime şi 
lipsite de importanţă. 
  Dl. deputat Tokay György consideră că propunerea legislativă 
este întocmită total neprofesional, că formularea este nefericită şi că, în ciuda 
faptului că este normal ca aceste cadre să fie protejate, modalitatea propusă 
este aberantă. 
  O serie de deputaţi au propus, pentru elucidarea unor probleme 
ridicate de această propunere legislativă, să fie invitaţi doi dintre iniţiatori, 
pentru a oferi lămuririle necesare. 
  Dl. preşedinte Marţian Dan concluzionează că până în acest 
moment s-au făcut două propuneri: una de respingere, care aparţine domnilor 
deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner şi Tănase Tăvală, cealaltă fiind de 
continuare a dezbaterilor în prezenţa a doi iniţiatori. 
  Propunerea de respingere nu a întrunit majoritate de voturi – 4 
voturi pentru şi 5 voturi contra; discuţiile au fost amânate cu votul majorităţii 
membrilor comisiei, urmând să continue în momentul desemnării de către 
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iniţiatori a două persoane, care să participe la dezbateri – 8 voturi pentru şi 1 
abţinere. 
  S-a trecut la examinarea punctului 4 de pe ordinea de zi, 
proiectul Legii executării pedepselor şi a măsurilor preventive cu privare de 
libertate. 
  Dl. deputat Liviu Alexandru Mera consideră că acestui proiect de 
lege ar trebui să i se dea un aviz favorabil, pentru că el este bine întocmit şi 
structurat şi datorită faptului că, prin aplicarea lui, se încearcă o altă optică 
asupra celor care au de executat pedepse, lucru ilustrat prin art. 14, în care 
este prevăzută separarea penitenciarelor în 4 grupe, în funcţie de gradul de 
periculozitate al deţinuţilor. Astfel, vor fi penitenciare de maximă siguranţă, 
penitenciare închise, penitenciare semideschise şi penitenciare deschise.  
  De aceeaşi părere a fost şi dl. deputat Şerban Rădulescu-Zoner, 
care a arătat că, personal, s-a deplasat în nenumărate penitenciare, şi vorbeşte 
în cunoştinţă de cauză. Consideră că proiectul de lege este bun şi propune, la 
rândul său, un aviz favorabil. 
  Dl. deputat Gheorghe Vâlceanu atrage atenţia că motivaţiile 
expuse până acum concordă şi cu punctul de vedere al Consiliului Legislativ. 
Găseşte că separarea deţinuţilor în penitenciare în funcţie de gradul de 
periculozitate este binevenită. 
  Dl. deputat Marţian Dan consideră, la rândul său, că proiectul de 
lege este binevenit, conţine o serie de deschideri, care trebuiesc salutate şi 
susţinute. Propune un aviz favorabil, aducând unele amendamente. Astfel, la 
art. 32,  propune introducerea unui nou alineat, după alin. (5) şi numerotat 51, 
având următoarea formulare: “51 – Relaţiile condamnaţilor cu presa sunt 
reglementate prin ordin al Ministrului Justiţiei, în raport de regimul 
penitenciar aplicat şi de situaţiile în care persoana internată are încă alte cauze 
penale în curs de soluţionare în instanţe”. Propunerea a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi. 
  O altă propunere formulată de domnia sa este aceea de eliminare 
a literei f) a art. 37. Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  La art. 38, dl. deputat Marţian Dan propune includerea sintagmei 
“dreptul la vizită”, după sintagma “dreptul la corespondenţă”.  Propunerea a 
fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Alte propuneri de amendare a mai formulat şi dl. deputat Tănase 
Tăvală, care a propus eliminarea, de la art. 37 lit. i), a sintagmei “până la 12 
luni”, din finalul literei.  Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
Ultimile propunerei de amendare au fost făcute de dl. deputat Petre Ţurlea. 
Prima a fost de eliminare a textului care curge după a doua propoziţie, până la 
final, a punctului 3 de la art. 32, iar a doua s-a referit la eliminarea ultimei 
fraze a alin. (4) de la acelaşi articol, precum şi a sintagmei “sume de bani în 
lei” de la acelaşi articol. Prima propunere a întrunit 2 voturi pentru, 6 
împotrivă şi 1 abţinere. A doua propunere a întrunit 1 vot pentru, 7 împotrivă 
şi 1 abţinere.  
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  Supus la vot, în întregul său, proiectul de lege a primit un aviz 
pozitiv, cu amendamentele respective, cu majoritate de voturi – 8 voturi 
pentru şi 1 abţinere. 
  S-a trecut la examinarea punctului 7 înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor dispoziţii din 
Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale. 
  Dl. deputat Petre Ţurlea şi dl. deputat Liviu Alexandru Mera au 
propus un aviz de respingere, considerând că propunerea legislativă este prost 
întocmită, conţinând prevederi absurde, cum ar fi aceea că un primar care a 
avut două mandate nu mai poate să candideze pentru al treilea. Domniile lor 
au arătat că în ţări cu democraţii înaintate au fost primari care au rămas la 
conducerea primăriilor un număr nelimitat de mandate.  
  Propunerea de respingere, supusă votului, a întrunit majoritate de 
voturi – 8 voturi pentru şi 1 abţinere. 
  Punctele   de   pe  ordinea de zi convenite a fi dezbătute, 
epuizându-se, domnul preşedinte Marţian Dan declară închise lucrările 
şedinţei. 
 
 
 
 
SECRETAR,       ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu        Chisnăr Atena 
   
   
 
 
   
 
   
   
 


