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Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale 
 
 

SINTEZA 
lucrărilor şedinţei comisiei din data de 11 martie 1998 

 

Lucrările comisiei au fost conduse de dl preşedinte MARŢIAN DAN. La lucrări au fost 
prezenţi 13 deputaţi. A absentat dl deputat TOKAY GYÖRGY, Grupul parlamentar 
UDMR, membru al Guvernului. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN prezintă proiectul ordinii de zi, care cuprinde următoarele 
puncte: 

1. Continuarea discutării proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995 

2. Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 49 din 29 iulie 1991 
privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi 
văduvelor de război 

3. Propunerea legislativă privind siguranţa naţională a României 
 

Comisia a început cu audierea dlui deputat Ovidiu Petrescu, iniţiator al propunerii 
legislative privind siguranţa naţională a României, membru al Comisiei speciale de control 
a activităţii SRI. Dl deputat a făcut o prezentare a motivelor care reclamă elaborarea unei 
noi legi a siguranţei naţionale: legea în vigoare a fost promulgată înainte de adoptarea 
Constituţiei României şi nu toate prevederile acestei legi sunt conforme cu dispoziţiile 
constituţionale. Apoi este vorba de faptul că trebuie luate în seamă evaluările şi concluziile 
pe care  le-a dat la iveală experienţa însăşi a aplicării prevederilor Legii siguranţei 
naţionale nr. 51/1991, deoarece unele aspecte nu sunt suficient de precis reglementate în 
lege, iar altele, cum ar fi apariţia unor noi ameninţări la adresa siguranţei naţionale, ca  

de exemplu, sursele de risc în domeniul economic şi financiar-bancar îmbrăcând, adesea, 
forme deosebit de periculoase specifice crimei organizate, trebuie să-şi găsească o 
reglementare corespunzătoare în lege. Printre ameninţările la adresa siguranţei naţionale au 
trebuit incluse noi fapte şi acţiuni: incitarea la ură naţională, rasială, de clasă, constituirea 
de asociaţii cu caracter secret, tentative de înlăturare prin forţă a autorităţilor publice etc.  

În rândul problemelor ce reclamă dezvoltarea cadrului legislativ de reglementare a 
diferitelor probleme cu incidenţă asupra siguranţei naţionale a apărut, de asemenea, 
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necesitatea de a asigura un cadru mai eficient şi concret de realizare a cooperării şi 
coordonării activităţii serviciilor secrete şi organelor de stat cu atribuţii în domeniul 
siguranţei naţionale, reconsiderarea unor aspecte referitoare la atribuţiile şi rolul 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării în realizarea măsurilor şi acţiunilor în domeniul 
siguranţei naţionale etc. 

După prezentarea făcută de domnul deputat Ovidiu Petrescu, membrii comisiei au pus 
întrebări şi au cerut explicaţii şi lămuriri suplimentare în legătură cu o seamă de probleme 
tratate în propunerea legislativă. Menţionăm câteva din cele mai semnificative întrebări 
care au răsfrângeri în zona respectării drepturilor fundamentale ale omului: dacă trebuie 
extins sau nu numărul procurorilor abilitaţi să autorizeze, în cazuri justificate, la cererea 
serviciului de informaţii sau a organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei 
naţionale, desfăşurarea unor activităţi specifice de culegere de informaţii referitoare la 
acţiuni ale unor persoane ce pot aduce atingere siguranţei naţionale prin acordarea unei 
asemenea competenţe şi procurorului general de pe lângă fiecare din cele 16 Curţi de apel? 
Ce garanţii există că nu se vor face abuzuri în cadrul acestor acţiuni de urmărire 
informativă? Nu este exagerată durata de valabilitate a autorizaţiei, care poate ajunge, în 
cazuri temeinic justificate, la un an şi jumătate? Care sunt temeiurile ce pot fi invocate în 
favoarea impunerii conceptului de comunitate de informaţii când, judecând după textul 
propunerii legislative, mai firesc ar fi să se vorbească despre cooperarea şi coordonarea 
activităţii serviciilor de informaţii şi a organelor de stat cu atribuţii în domeniul siguranţei 
naţionale? etc. 

Deoarece propunerea legislativă conţine multe alte aspecte ce cer o aprofundare a textului 
şi o reflecţie suplimentară asupra implicaţiilor unor reglementări propuse, s-a sugerat ca 
amendamentele să fie prezentate şi examinate în şedinţa următoare a comisiei, punct de 
vedere care a fost acceptat de membrii acesteia. 

Trecând  la  proiectul  de  Lege  privind  aprobarea  Ordonanţei  de urgenţă a Guvernului 
nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995, comisia a 
dezbătut şi s-a pronunţat asupra amendamentelor propuse de membrii acesteia. 

Comisia  a   respins amendamentul dlui deputat Ţurlea  prin care cerea să se elimine din 
art. 9 alin 2 dispoziţia care permite cultelor recunoscute de stat să solicite înfiinţarea şi 
funcţionarea unor structuri de învăţământ laic în sistemul naţional de învăţământ, 
suprimând din textul acestui alineat segmentul următor: "precum şi înfiinţarea şi 
funcţionarea unor structuri de învăţământ laic". Ea a admis propunerea dlui deputat Ţurlea 
ca elevii care au împlinit 14 ani să poată opta pentru studiul religiei, dar a respins 
propunerea dlui deputat ca pentru elevii sub 14 ani părinţii şi tutorii legali să poată alege şi 
ei, deoarece această prevedere ar anula dispoziţia din legea învăţământului, care prevede 
obligativitatea studierii religiei în învăţământul primar. 

În  legătură cu art.25 alin 1, comisia s-a pronunţat împotriva susţinerii a două examene 
într-un interval de timp apropiat: de capacitate la absolvirea ciclului gimnazial şi de 
admitere în învăţământul liceal. Ea a aprobat eliminarea textului "prin concurs", care se 
referă la admiterea elevilor în învăţământul liceal, şi a aprobat formula admiterii în 
învăţământul liceal pe baza unei metodologii aprobate de către Ministerul Învăţământului, 
care se dă publicităţii la începutul anului şcolar şi nu cu 6 luni înaintea admiterii, aşa cum 
prevede varianta adoptată de Senat. 
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La art. 118 comisia a respins amendamentele dlor Konya Hammar Alexandru şi Eberhard 
Wolfgang Wittstock de a se aproba instruirea în limba maternă la toate tipurile, nivelurile 
şi formele de învăţământ, eliminînd cuvîntul "toate".  

La art. 120 alin 1 comisia a acceptat predarea limbii şi literaturii române la învăţământul 
gimnazial şi liceal după programe de învăţământ şi manuale  şcolare identice cu cele pentru 
clasele cu predare în limba română, iar la alin 2, privind studiul Istoriei României şi al 
Geografiei României, a decis păstrarea soluţiei Senatului şi respingerea variantei din 
Ordonanţa Guvernului, variantă cerută de domnii deputaţi Alexandru Konya Hamar şi 
Wittstock Eberhard - Wolfgang. 

La art. 123 alin 1 domnii deputaţi Alexandru Konya Hamar şi Wittstock Eberhard - 
Wolfgang au cerut să se menţină dispoziţiile din varianta Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului. Prin vot, comisia a respins posibilitatea de a se înfiinţa, în învăţământul 
universitar de stat, facultăţi şi instituţii de învăţământ cu predare în limbile minorităţilor 
naţionale optând, astfel, nu pentru formula unor sisteme paralele de învăţământ superior 
pentru români şi pentru cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale, ci pentru cea a 
unui învăţământ superior cu structuri şi activităţi multiculturale, apt să promoveze 
convieţuirea interetnică armonioasă. 

Deoarece au fost discutate toate amendamentele propuse de membrii comisiei la varianta 
Senatului a Ordonanţei 36/1997, comisia urmează ca, în şedinţa viitoare, să ia o decizie 
finală asupra Ordonanţei 36/1997 privind modificarea şi completarea Legii învăţământului 
nr 84/1995. 

La ultimul punct de pe ordinea de zi, comisia nu a dat aviz favorabil propunerii dlui 
deputat Ţurlea, în forma în care a fost prezentată. Recunoscând, însă, importanţa 
problemei, comisia a fost de acord să găsească, până la şedinţa viitoare, o soluţie pozitivă 
prin care să se vină în sprijinul invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război. 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                           SECRETAR, 

 

 

Marţian Dan                                                                             Ovidiu Şincai 

 


