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La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 8 decembrie 1999 au participat 
13 deputaţi, lipsind doamna deputată Mitzura Arghezi, din Grupul 
parlamentar al PRM. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marţian 
Dan, preşedinte comisiei, care, în deschidere, a prezentat spre aprobare 
ordinea de zi, pe care au fost înscrise următoarele puncte: 
  1. Proiectul de Lege privind regimul general al cultelor religioase  
  2. Proiectul   de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 185/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 98/1999 privind  protecţia socială a persoanelor ale căror 
contracte   de    muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective  
  3. Proiectul de Lege pentru armonizarea unor dispoziţii din 
Codul Penal şi Codul de procedură penală cu Rezoluţia 1123 (1997) a 
Consiliului Europei. 
  Ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate. 

La dezbaterile generale asupra proiectului de Lege privind 
regimul general al cultelor religioase au participat, ca invitaţi, reprezentanţi ai 
mai multor culte religioase recunoscute legal, la ora actuală, în România. 
Acestea au fost: 
- Cultul Penticostal din cadrul Uniunii Penticostale, reprezentat de Emil 

Bulgăr, vicepreşedinte şi av. Florin Ianovici; 
- Cultul Creştin după Evanghelie, reprezentat de David Ciucur, 

vicepreşedinte; 
- Cultul Creştin Adventist, reprezentat de Viorel Dima, director, şi Aron 

Moldovan, consilier; 
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- Biserica   Greco-Catolică,   reprezentată de pr. Iosif Furtună, profesor şi 
av. Cristian Teglaş; 

- Cultul Creştin Baptist, reprezentat de Vasile Alexandru Taloş, Preşedintele 
Bisericii Creştine Baptiste din Bucureşti, şi Salonica Taloş, consilier 
juridic; 

-  Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, reprezentată de Theodor 
Wexler, consilier. 

  În deschiderea lucrărilor, domnul preşedinte Marţian Dan a adus 
la cunoştinţa participanţilor faptul că o serie de culte au înaintat Guvernului o 
cerere de retragere a proiectului de lege.  
  Domnul Iosif Furtună, reprezentantul Bisericii Greco-Catolice, a 
informat că acestei hotărâri i s-au alăturat şi participanţii la Conferinţa 
Episcopilor Catolici din România, care se desfăşoară astăzi, 8 decembrie 
1999, la Iaşi: George Gugui, Arhiepiscop ad personam de Cluj-Gherla, Ioan 
Şişeştian, Episcop de Maramureş, Alexandru Memlan, Episcop de Lugoj, 
Virgil Bercea, Episcop de Oradea, Florentin Crihălmeanu, Episcop auxiliar de 
Cluj-Gherla, Aurel Perca, Episcop auxiliar de Iaşi, Ioan Robu, Arhiepiscop şi 
Mitropolit de Bucureşti, Gyorgy Iakubinyi, Arhiepiscop de Alba-Iulia, Petru 
Gherghel, Episcop de Iaşi, Reizer Pal, Episcop de Satu Mare, Martin Roos, 
Episcop de Timişoara, Jozsef Tamas, Episcop auxiliar de Alba-Iulia. 
  Domnul deputat Marţian Dan informează membrii comisiei că la 
Iaşi are loc o ceremonie de ungere a unui prelat şi că, probabil, uzând de acest 
prilej preoţii greco-catolici au luat hotărârea dezbaterii acestui subiect. 
Personal, este de părere că odată declanşate demersurile către Guvern 
proiectul nu mai poate fi discutat până când Guvernul nu va trimite un punct 
de vedere. Până în acest moment dezbaterile sunt închise, urmând ca după 
primirea punctului de vedere ele să fie reluate, la discuţii urmând să participe, 
pe lângă membrii comisiei, şi reprezentanţi ai Secretariatului de Stat pentru 
Culte. Domnia sa a atras atenţia că timpul afectat şedinţelor comisiei trebuie 
gestionat foarte bine deoarece pe adresa comisiei sunt înaintate 30 de proiecte 
de lege care trebuiesc luate în dezbatere. Părerea sa personală este că 
iniţiatorul, în speţă Guvernul, va trebui să facă o listă cu amendamentele 
propuse, şi care să fie trecute în noua formulare a proiectului de lege. 
  Domnul deputat Tokay György subliniază faptul că această 
comisie are obligaţia să analizeze şi sub formă politică, deoarece este vorba 
de interesul României pe plan extern. Consideră că este normal să se ofere un 
răgaz pentru reluarea dezbaterilor în comisie, pentru a nu se ajunge la o 
“discuţie interconfesională” care nu ar fi binevenită.  Nu este cazul să se 
deschidă o dispută de acest fel în acest moment. 
  În cuvântul său domnul deputat Liviu Alexandru Mera a criticat 
aspru lipsa de la dezbateri a Secretarului de Stat pentru Culte, evidenţiind că 
dezinteresul acestui secretariat faţă de acest proiect de lege, care reprezintă 
însuşi obiectul de activitate al acestuia, echivalează cu ridicarea unui obstacol 
în vederea adoptării acestei legi organice. 
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  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera împărtăşeşte punctul de 
vedere al domnului deputat Marţian Dan în legătură cu amânarea dezbaterilor, 
subliniind, în acelaşi timp, că cel care trebuie să insiste ca Guvernul să-şi 
precizeze poziţia în această problemă este Secretariatul de Stat pentru Culte. 
Aceasta în eventualitatea că domnul ministru secretar de stat nu vrea să 
rămână în vigoare Decretul-lege nr. 177/1948. 
  În favoarea retragerii proiectului de lege s-au exprimat şi domnul 
Viorel Dima, reprezentantul Cultului Creştin Adventist, precum şi domnul 
David Ciucur, reprezentantul Cultului Creştin după Evanghelie. 
  Cu excepţia reprezentantului Federaţiei Comunităţilor Evreieşti 
din România, domnul Theodor Wexler, care a afirmat că actualul proiect de 
lege poate fi îmbunătăţit deşi este imperfect, toţi ceilalţi invitaţi au reiterat, în 
numele cultului lor, solicitarea de retragere de către Guvern a proiectului de 
lege privind regimul general al cultelor. 

Faţă de solicitările cultelor participante la şedinţă, s-au cristalizat 
două poziţii în rândul membrilor comisiei. Una dintre acestea a fost exprimată 
de domnul deputat Petre Ţurlea, care a opinat că nu ar fi în interesul general 
suspendarea dezbaterilor asupra proiectului de lege – ceea ce ar face 
imposibilă adoptarea proiectului de lege în actuala legislatură – argumentând 
că existenţa unei legi-cadru a cultelor, chiar imperfectă şi lacunară, este 
preferabilă perpetuării actualei situaţii în care viaţa religioasă este 
reglementată pe baza dispoziţiilor Decretului nr. 177/1948. Domnia sa a cerut 
continuarea dezbaterilor, indiferent de rezultatul demersului făcut de culte la 
Guvern.  

O poziţie opusă au avut, în intervenţiile lor, domnul deputat 
Tokay György şi domnul deputat Marţian Dan, care au arătat că adoptarea 
unei legi corespunzătoare realităţilor vieţii religioase actuale din România – 
pe baza unui consens cât mai larg al cultelor recunoscute - este în interesul 
instaurării   unei democraţii autentice şi al prezervării păcii religioase în ţară. 
S-a accentuat, în context, de către membrii comisiei că adoptarea unei legi 
“strâmbe” ar tulbura pacea interconfesională existentă, în linii mari, până în 
prezent şi că este preferabil să se aştepte punctul de vedere al iniţiatorului, pe 
marginea solicitărilor de retragere a proiectului de lege din partea majorităţii 
cultelor recunoscute legal - înainte de a continua dezbaterile.  

Domnul deputat Varga Attila a propus Comisiei să facă un 
demers către primul-ministru prin care să se ceară punctul de vedere oficial al 
Guvernului faţă de solicitările şi propunerile de modificare a proiectului de 
lege formulate de marea majoritate a cultelor religioase din România.  

În finalul discuţiei asupra acestui punct de pe ordinea de zi, 
comisia a decis, cu 7 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, suspendarea 
dezbaterilor asupra proiectului de lege privind regimul general al cultelor 
până la cunoaşterea punctului de vedere al iniţiatorului pe marginea 
solicitărilor ce i-au fost adresate de retragere a proiectului de lege.  
  S-a trecut la examinarea punctului 2 de pe ordinea de zi, 
proiectul   de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 185/1999 
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pentru   modificarea   şi   completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 98/1999 privind  protecţia socială a persoanelor ale căror contracte  de  
muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. 
  Domnul deputat Petre Ţurlea s-a pronunţat, din capul locului, 
împotriva acestui proiect de lege, care nu face altceva decât să-i împovăreze 
pe cei care lucrează. Domnia sa consideră că este adevărat că multe categorii 
sociale traversează o situaţie mai grea, dar trebuie gândit pe termen lung la 
funcţionarea societăţii. 
  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera consideră neadecvată 
intervenţia domnului deputat Petre Ţurlea, deoarece acest proiect de lege se 
referă numai la modul cum trebuie date aceste sume şi nu la faptul dacă banii 
se dau sau nu.  
  Domnii deputaţi Wittstock Eberhard-Wolfgang şi Tănase Tăvală 
consideră că acest act normativ că este binevenit dar că are pronunţate accente 
tehnice, drept pentru care propun un aviz favorabil, urmând ca eventualele 
amendamente să fie formulate de comisia sesizată în fond. 
  Propunerea acordării avizului favorabil a întrunit majoritate de 
voturi – 9 voturi pentru şi unul împotrivă. 
  S-a trecut la dezbaterea punctului 3 înscris pe ordinea de zi, 
proiectul de Lege pentru armonizarea unor dispoziţii din Codul Penal şi Codul 
de procedură penală cu Rezoluţia 1123 (1997) a Consiliului Europei.  
  Primul vorbitor, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner, 
consideră că problema luată în dezbatere trebuie abordată sub două aspecte. 
Primul se referă la viol, capitol la care ar trebui să fie prevăzute pedepse mai 
mari, ţinând cont atât de faptul că în toate ţările lumii pedepsele date pentru 
această infracţiune sunt foarte mari, precum şi de faptul că în societatea 
românească aceste fapte sunt din ce în ce mai multe şi mai grave. Al doilea 
aspect se referă la art. 200 din Codul Penal, care incriminează raporturile 
sexuale între persoane de acelaşi sex. Personal, domnia sa nu este în totalitate 
de acord cu abrogarea acestui articol dar, fiind vorba de includerea României 
în structurile europene, acest articol trebuie abrogat dându-se curs, astfel, 
punctului 9 al Rezoluţiei Consiliului Europei nr. 1123/1997 privind 
respectarea obligaţiilor şi angajamentelor luate de România cu prilejul 
primirii în Consiliul Europei. 
  Domnul deputat Petre Ţurlea a propus menţinerea art. 200 din 
Codul Penal, remarcând faptul că  în anii trecuţi, atunci când partidele aflate 
acum la putere erau în opoziţie nu au fost de acord cu homosexualitatea, acum 
având o poziţie diametral opusă. Părerea domniei sale este că 
homosexualitatea este un păcat care nu poate fi lăsat nepedepsit. 
  O poziţie diametral opusă a avut domnul deputat Tokay György, 
care a coniserat că trebuie introdusă o nuanţare între “păcat” şi “infracţiune”. 
Deputaţii trebuie să vadă lucrurile sub aspect al infracţiunii şi nu al păcatului. 
Personal, consideră că deşi este un păcat nu este o infracţiune, iar acest lucru 
trebuie să fie modul în care trebuie privită infracţiunea. Homosexualitatea 
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trebuie dezincriminată pentru că suntem în penultimul an al mileniului şi 
trebuie să admitem că oamenii sunt deosebiţi.  
  La art. 198 alin. (1) domnii deputaţi Tănase Tăvală şi Liviu 
Alexandru Mera au propus înăsprirea pedepsei cu închisoare de la 5 la 10 ani, 
textul urmând să fie formulat astfel: “Actul sexual, de orice natură, cu o 
persoană care nu a împlinit vârsta de 14 ani se pedepseşte cu închisoare de la 
5 la 10 ani”, motivând că limita inferioară a pedepsei propuse în proiectul de 
lege, de un an, nu descurajează săvârşirea faptei cu copii inocenţi şi fără 
apărare. În anumite situaţii, făptaşul poate evita executarea pedepsei minime.    
Accentuarea fenomenului infracţiunii de viol asupra minorilor impune o 
mărire a limitei maxime a pedepsei propuse.  

Pentru pedepse agravante s-au exprimat şi domnii deputaţi Otto 
Weber şi Gheorghe Vâlceanu, acesta din urmă subliniind faptul că România a 
devenit un fel de piaţă pentru occident.  

Următorul vorbitor, domnul deputat Ioan Pintea, consideră că 
departajarea făcută de domnul deputat Tokay György între “păcat” şi 
“infracţine” i se pare insuficient fundamentată. După părerea domniei sale, 
păcatul este o infracţiune pe plan divin. Sunt cazuri concrete din această zonă 
în care oameni în vârstă racolează tineri, nenorocindu-i atât pe ei, cât şi 
familiile din care provin. Sigur că Europa o cere, dar noi trebuie să ţinem 
seama atât de specificul, cât şi de tradiţia noastră. Dacă s-ar face un 
referendum mai mult ca sigur că populaţia acestei ţări nu ar fi de acord cu 
legiferarea homosexualităţii. 

Domnul deputat Petre Ţurlea adaugă, la rândul său, că nu este 
vorba numai de păcatul biblic, ci şi de faptul că homosexualitatea este o 
metodă de a se distruge fiinţa biologică a societăţii, şi că societatea trebuie 
protejată. În concluzie, domnia sa a cerut  menţinerea art. 200 din Codul 
penal.  

Domnul deputat Varga Attila consideră că homosexualitatea este 
o manifestare deviantă, că societatea trebuie să restrângă acest fenomen, dar 
că aceasta se poate face prin alte mijloace decât prin forţa legii, ţinându-se 
seama, de asemenea, de faptul că acest aspect poate fi folosit ca mijloc de 
înlăturare a adversarilor politici. 

Domnul deputat Marţian Dan a supus spre aprobare propunerea 
de amendament înaintată de domnii deputaţi Tănase Tăvală şi Liviu 
Alexandru Mera.  

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
Propunerea    domnului    deputat Petre Ţurlea,  de menţinere a 

art. 200 din Codul Penal, a fost respinsă, neântrunind majoritatea de voturi - 3 
voturi pentru şi 7 voturi împotrivă.  

La    discutarea  modificărilor propuse prin proiectul de lege a 
art. 201 din Codul Penal, referitor la “perversiunea sexuală”, domnul deputat 
Ioan Pintea a propus reformularea părţii finale a alin. (2) din articolul 
menţionat, în redactarea următoare: “Constituie acte de perversiune sexuală, 
în înţelesul alin. (1), orice acte nefireşti în legătură cu viaţa sexuală, inclusiv 
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cele săvârşite între persoane de acelaşi sex”. Deoarece această propunere 
reintroduce de fapt dispoziţia art. 200 de incriminare a homosexualităţii, ea a 
fost respinsă prin votul majorităţii membrilor comisiei – 4 voturi pentru şi 6 
voturi împotrivă. 

Un alt amendament propus de domnul deputat Tănase Tăvală 
privind suprimarea din finalul alin. (2) al art. 201 a următorului text: “Altele 
decât cele săvârşite între persoane de acelaşi sex” nu a fost adoptat, votul 
asupra lui fiind indecis: 5 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat Marţian Dan a 
declarat închise lucrările şedinţei.  
 
 
 
SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu      Chisnăr Atena 
 


