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  La lucrările şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele   minorităţilor   naţionale   din    data  de 2.02.2000 au participat 
12 deputaţi, lipsind domnii deputaţi Viorel Hrebenciuc, din Grupul 
parlamentar al PDSR, şi Ioan Pintea, independent. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, care, în deschidere, a prezentat spre aprobare ordinea 
de zi, pe care au fost înscrise următoarele puncte: 
  1. Proiectul      de      Lege      privind     statutul      poliţistului 
  2. Propunerea legislativă privind protecţia şi încadrarea în muncă 
a unor cadre militare şi salariaţi civili care îşi încetează activitatea în condiţii 
deosebite  
  3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Codului penal. 
  4. Proiectul de Lege privind asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice. 
  Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Domnul preşedinte Marţian Dan a propus membrilor comisiei 
scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 4, deoarece comisia sesizată în fond 
a înaintat deja raportul. 
  Au participat la lucrările şedinţei, ca invitaţi, domnii deputaţi 
George   Şerban   şi Marcu Tudor, în calitate de iniţiatori, precum şi domnul 
M. Calianu, consilier juridic la Serviciul de Informaţii Externe, motiv pentru 
care punctul 2 de 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, a fost discutat primul. 
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  În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Marţian Dan a făcut 
un scurt rezumat al discuţiilor care s-au purtat în şedinţa anterioară, referitoare 
la propunerea legislativă privind protecţia şi încadrarea în muncă a unor cadre 
militare şi salariaţi civili care îşi încetează activitatea în condiţii deosebite. 
Această prezentare s-a impus pentru a informa invitaţii la discuţii asupra 
stadiului dezbaterilor şi asupra necesităţii lărgirii sferei informaţiilor, pentru 
aprofundarea sensurilor care au stat la baza elaborării acestei propuneri 
legislative. Domnul deputat Marţian Dan a arătat că punctele de vedere au 
fost contradictorii, împărţindu-se în argumente pro şi contra. Astfel, împotriva 
avizării propunerii legislative s-au formulat o serie de obiecţiuni: 
- actualele condiţii economice ale ţării noastre nu permit eforturi bugetare; 
- păstrarea secretului informaţiei este o obligativitate care decurge din 

jurământul depus la angajare; 
- prevederile acestei propuneri legislative nu sunt suficient de precise şi de 

operaţionale pentru că nu este stabilit cu precizie care sunt persoanele care 
ar trebui să beneficieze de prevederile acestei legi, ea fiind, mai degrabă, la 
un nivel de enunţ sau, mai bine zis, de principiu. 

O poziţie contrară au avut-o cei care au argumentat că acestei 
propuneri legislative trebuie să i se dea un aviz favorabil, deoarece este 
necesar să manifestăm o anumită sensibilitate faţă de o problemă atât de 
importantă, mai ales dacă ne referim că această practică funcţionează în foarte 
multe ţări. 

După prezentarea făcută de domnul preşedinte Marţian Dan, a 
luat cuvântul domnul deputat George Şerban care, mulţumind pentru invitaţie, 
a făcut o serie de precizări în sprijinul adoptării acestei iniţiative legislative. 
Domnia sa a arătat că la elaborarea ei Comisia pentru controlul asupra 
activităţii Serviciului Român de Informaţii Externe a colaborat cu o serie de 
cadre SIE, deoarece controlul civil asupra acestui departament este o iniţiativă 
nouă (aproximativ un an). În urma acestei colaborări a rezultat faptul că nu 
este o lege singulară în domeniu, existând legi similare în Israel, Anglia, 
Franţa, SUA etc. Domnia sa a mai evidenţiat faptul că acest control, efectuat 
de societatea civilă, asupra serviciilor secrete se impunea ca necesar datorită 
vidului legislativ în domeniu, rămas în urma căderii regimului totalitar 
comunist din România. Acest vid a avut efecte negative asupra bunei 
desfăşurări a activităţii acestor servicii.  

În continuare, domnia sa a menţionat că la bază a stat ideea 
protejării intereselor naţionale, realizată atât pentru protejarea structurilor 
informative, cât şi a personalului care îl deserveşte.  Există o serie de 
vulnerabilităţi care nu pot fi negate. O persoană care lucrează în acest 
domeniu, fie datorită unui accident, fie datorită faptului că a fost deconspirată, 
trebuie protejată, nu lăsată la voia întâmplării, deoarece presiunile care se pot 
face asupra lui ar putea deschide un filon pentru obţinerea unor secrete de stat. 
S-a optat pentru termenul de patru ani, pentru că s-a avut în vedere faptul că 
informaţiile deţinute, în mare parte, se pot perima. Sumele necesare nu pot 
produce dezechilibre financiare, deoarece beneficiarii acestei legi sunt în 
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număr redus, limitându-se la cazuri individuale. Este adevărat că ei pot fi traşi 
la răspundere penal pentru încălcarea jurământului, dar este preferabil să se 
prevină acest lucru. 

Domnul deputat Tudor Marcu a relevat faptul că în unele ţări 
serviciile secrete sunt atât de “protejate” încât nici acum nu au fost 
“descoperite” de mass-media. Dacă se vrea intrarea în legalitate trebuie ca 
aceste secrete să fie protejate în relaţia cu serviciile secrete din alte state. 
Practica propusă în această iniţiativă legislativă este protejarea acestor servicii 
în favoarea statului şi nu a unor persoane fizice. Nu se poate face o lege 
pentru toate structurile, urmând ca cei care o vor aplica, în speţă comandanţii, 
să distribuie fondurile aşa cum vor considera, urmând ca ei să poarte întreaga 
răspundere atât în faţa Comisiei de control a SIE, cât şi a ministerului de 
resort. Pentru ca lucrurile să se desfăşoare în condiţii optime se impune, de 
urgenţă, elaborarea unui cadru legislativ. 

Domnul Mihai Calianu, în cuvântul domniei sale, a subliniat 
faptul că protecţia oferită de stat şi propusă în acest text este foarte departe de 
protecţia oferită în alte ţări. Subiecţii acestei legi sunt în număr restrâns pentru 
că puţini dintre cei care deţin informaţii sau care lucrează sub acoperire îşi 
încetează activitatea. 

După expunerile făcute de iniţiatori, deputaţii au formulat o serie 
de întrebări şi puncte de vedere. 

Astfel, domnii deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner şi Tănase 
Tăvală s-au declarat împotriva avizării propunerii legislative, invocând faptul 
că de prevederile propunerii legislative vor beneficia şi foste cadre de 
securitate care, după ce că au adus atât de mult rău societăţii româneşti, acum 
urmează să fie şi recompensate.   

Domnul George Şerban a replicat, informând participanţii că din 
fostele cadre de securitate, datorită unui atent proces de selecţionare şi triere, 
au rămas numai într-un procent de 25%.  

Un alt factor care a stat la baza primenirii acestui organism a fost 
şi acela că o majoritate a angajaţilor s-au pensionat în perioada care s-a scurs 
din 1989 până acum.  

În intervenţia sa, domnul deputat Tokay György a arătat că 
aceste organisme pot fi controlate de societatea civilă, dar cea mai eficientă 
formă de control este cea a controlului bugetar. Trebuie să existe un control 
eficient a finanţării acestor cheltuieli necesare aplicării acestei propuneri 
legislative, fiind menţionate în bugetul instituţiilor care au structuri 
informative şi aprobate prin legea bugetului anual în curs. Tentativa de 
micşorare a riscului este benefică, dar trebuie văzut dacă există fonduri pentru 
acest lucru, iar acestea trebuie să fie alocate numai cetăţenilor români, şi 
numai dacă îşi desfăşoară activitatea şi au domiciliul în România.  

Domnul deputat Petre Ţurlea a făcut o serie de precizări, arătând 
că modalitatea prin care aceste instituţii cu activităţi informative repartizează 
sumele propuse spre a fi acordate cadrelor din subordine, care deţin secrete de 
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stat şi secrete de serviciu, trebuie reglementată prin regulamente interne de 
funcţionare.  

Domnul George Şerban a replicat că această modalitate, cât şi 
cea de asigurare a fondurilor necesare aplicării propunerii legislative există 
dar, printr-o neglijenţă a iniţiatorilor, nu a fost prevăzută în lege.  

În privinţa problemei ridicate de domnul Tokay György, domnia 
sa a subliniat faptul că legea a fost concepută tocmai pentru acordarea acestui 
sprijin agenţilor serviciilor secrete care au lucrat sub acoperire în străinătate.  

Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a obiectat, în 
continuare, că prevederile alin. (2) al art. 3, incluzând printre beneficiarii 
acestei propuneri legislative şi “alte cadre militare şi salariaţi civili”, pot 
genera abuzuri şi corupţie în aplicarea legii, precum şi discriminări în raport 
cu alte categorii de bugetari. Nu înţelege de ce ar trebui să fie acordat acest 
sprijin persoanelor care au fost îndepărate pe motive disciplinare. 

De aceeaşi părere a fost şi domnul deptuat Tănase Tăvală, care a 
exprimat o părere negativă şi în ceea ce priveşte consacrarea prin lege a unor 
discriminări pozitive. 

Domnul Tudor Marcu, în calitatea sa de iniţiator, a răspuns 
problemei ridicate de domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner, în sensul că 
cei îndepărtaţi pe motive disciplinare nu sunt beneficiarii prevederilor acestei 
legi, atrăgând atenţia că la art. 1 se arată că cei care pot beneficia sunt numai 
cadrele şi salariaţii care îşi încetează activitatea “în împrejurări care exclud 
culpa acestora”. 

O    altă  obiecţie  formulată  de   domnul  deputat  Şerban 
Rădulescu-Zoner a fost aceea a criteriilor care au stat la baza stabilirii 
perioadei prevăzute la alin. (2) al art. 3, care se referă la acordarea 
indemnizaţiei lunare, obiecţie la care domnul George Şerban a precizat că 
acest termen a rezultat în urma sugestiei lucrătorilor serviciilor secrete, 
precum şi prevederilor avute în vedere în legi similare ale altor state. 

În ceea ce priveşte prevederile de la art. 3 alin. (2) iniţiatorii au 
făcut unele precizări, arătând că, prin natura profesiei lor, există angajaţi civili 
ai SRI, SPP, SIE, Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, 
Ministerului de Justiţie, care ajung să deţină secrete, uneori importante pentru 
securitatea naţională, şi care trebuie să intre sub incidenţa legii, în vederea 
prevenirii scurgerilor de informaţii.  

În încheierea discuţiilor generale, domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner a propus două amendamente: 
- introducerea unui nou alineat, în completarea art. 2, cu următorul conţinut: 

“Sumele pentru acordarea indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1)  se suportă 
din bugetul anual al structurilor menţionate la art. 1”. Amendamentul a 
fost adoptat cu 6 voturi pentru şi 5 împotrivă. 

- eliminarea alin. (2) al art. 3. Amendamentul a fost respins cu 5 voturi 
pentru şi 6 împotrivă.  

Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a apreciat că 
această propunere legislativă este o manifestare a obedienţei comisiilor 
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însărcinate de Parlament  să exercite controlul asupra activităţii serviciilor 
secrete faţă de conducătorii acestor servicii. Iniţiatorii au replicat că scopul 
principal  al iniţiativei legislative în discuţie a fost acela de a securiza 
informaţiile secrete pe care le deţin angajaţii structurilor informative atunci 
când aceştia îşi încetează activitatea în respectivele  instituţii şi, concomitent, 
întâmpină greutăţi în a-şi găsi un loc de muncă corespunzător. Obiectul legii 
propuse este acela de a preveni scurgerile de informaţii ce ar putea avea loc, 
ca urmare a vulnerabilizării  lor economice şi a presiunilor de ordin material 
exercitate asupra lor de interpuşi ai serviciilor secrete străine. 

Pe fondul unor puncte de vedere contradictorii, domnul 
preşedinte Marţian Dan a propus spre aprobare acordarea avizului favorabil 
propunerii legislative în întregul său. Propunerea legislativă a fost respinsă cu 
5 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 

În continuare, s-a trecut la dezbaterea proiectului de Lege privind 
statutul poliţistului. 

Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus un aviz 
favorabil, motivând că proiectul de lege corespunde atât cerinţelor interne, cât 
şi cerinţelor Uniunii Europene, dar a relevat neconcordanţa dintre acest 
proiect de lege şi  Legea sistemului naţional de decoraţii, lege organică, care a 
fost adoptată deja de Parlament datorită introducerii, la art. 27, a Ordinului 
“Meritul Poliţienesc”, care nu figurează în menţionata lege.  

În continuare, s-au propus o serie de amendamente. 
Motivând că refuzul de executare a unei dispoziţii considerată 

ilegală ar putea conduce la un comportament abuziv din partea poliţistului cu 
urmări grave pentru disciplina şi coerenţa acţiunii într-o instituţie atât de 
importantă precum poliţia, domnul deputat Liviu Alexandru Mera a propus 
eliminarea alin. (3) de la art. 5. Membrii comisiei au respins amendamentul cu 
2 voturi pentru, 4 împotrivă şi 2 abţineri. 

Tot domnul deputat Liviu Alexandru Mera a mai propus 
introducerea unui nou alineat – 11 – la art. 24, care va avea următorul cuprins: 
“Aprecierea activităţii unui poliţist trei ani consecutiv cu calificativul 
necorespunzător duce la demiterea lui”. Amendamentul a fost admis de 
membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 

Un alt amendament a aparţinut domnului deputat Tănase Tăvală, 
care a propus eliminarea de la art. 29 a următoarelor alineate: (1), (2), (3), (4), 
(5), (8), (9), (11), rămânând numai alineatele (6), (7) şi (10). Amendamentul a 
fost acceptat cu 8 voturi pentru şi 2  împotrivă.  

Domnul deputat Tănase Tăvală a propus, de asemenea, 
eliminarea alin. (2) de la art. 33. Amendamentul a fost admis de membrii 
comisiei cu 8 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere.   

În întregul său, proiectului de lege i s-a acordat aviz favorabil cu 
unanimitate de voturi. 

S-a trecut la examinarea propunerii legislative privind 
modificarea şi completarea Codului penal. 
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Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să nu 
acorde aviz propunerii legislative. Decizia luată se întemeiază pe faptul că, în 
şedinţa sa din 8 decembrie 1999, Comisia noastră a avizat favorabil, cu 
majoritate de voturi şi cu unele amendamente, proiectul de Lege pentru 
armonizarea unor dispoziţii din Codul penal şi Codul de procedură penală cu 
Rezoluţia 1123 (1997) a Consiliului Europei. Acel proiect de lege conţine şi 
unele dispoziţii tangente cu cele la care se referă propunerea legislativă în 
discuţie. Ca urmare, această propunere legislativă nu mai are obiect. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Marţian Dan 
declară închise lucrările comisiei. 

 
 

 
SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu      Chisnăr Atena 

 
 
 


