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  La lucrările comisiei, desfăşurate în data de 25 ianuarie 2000, au 
participat 10 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Viorel Hrebenciuc 
(PDSR) – aflat în delegaţie parlamentară la Strasbourg, Attila Varga   
(UDMR), Ioan Pintea – independent, şi dna. deputată Iacob Elena (PNŢCD). 
  Pe ordinea de zi a şedinţei au fost 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. 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 
  3. Proiectul Legii executării pedepselor şi a măsurilor preventive 
cu privare de libertate  
  4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea unor 
dispoziţii din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale. 
  Propunerea legislativă de la punctul 1 de pe ordinea de zi a 
primit aviz favorabil, la propunerea d-lui deputat Petre Ţurlea. Decizia 
comisiei de avizare favorabilă se întemeiază pe faptul că propunerea 
legislativă este în concordanţă cu prevederile Cartei Sociale Europene (a se 
vedea,   printre altele, dispoziţiile art. 23, 30 şi 31 din Cartă) pe care a 
ratificat-o şi ţara noastră. Drept consecinţă, Guvernul are îndatorirea de a 
stabili indicatori sociali minimali pentru determinarea costului vieţii şi a unui 
nivel de trai decent. Exprimându-şi acordul cu semnificaţia de fond a acestei 
iniţiative legislative, membrii Comisiei au atras, în acelaşi timp, atenţia asupra 
faptului că dispoziţiile art. 4 din textul iniţiatorilor – care stipulează demiterea 
Guvernului României în caz că se ajunge la incapacitate de plată a pensiei 
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minime pentru limită de vârstă şi vechime integrală, a alocaţiei de stat pentru 
copii etc. - deşi importante pentru că pun problema răspunderii Guvernului 
pentru rezultatele guvernării - nu sunt totuşi în concordanţă cu dispoziţiile 
constituţionale referitoare la căile şi procedurile de demitere a executivului. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi a suscitat 
controverse în ceea ce priveşte oportunitatea măsurilor pe care le avansează. 
Unii vorbitori au considerat că acestea ar duce la legiferarea unei discriminări 
pozitive de care ar beneficia angajaţii din structurile informative care au 
intrat, prin însăşi natura activităţii ce au desfăşurat-o  în acele structuri, în 
posesia unor importante secrete de stat şi secrete de serviciu. Acestea ar putea 
ajunge la cunoştinţa diverşilor angajatori în cazul în care persoanele 
respective ar întâmpina greutăţi în a-şi găsi un loc de muncă corespunzător în 
situaţiile în care, din diverse motive, şi-ar înceta activitatea în structurile 
informative menţionate. Astfel, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner s-a 
declarat împotriva avizării favorabile, motivând că i se pare anormal ca - în 
situaţia economică grea prin care trece ţara în aceste momente - să se acorde 
80% din solda avută anterior unor cadre din serviciile secrete care-şi încetează 
activitatea şi care sunt deţinătoare ale unor secrete de stat. Se mai adaugă 
faptul  - argumentează dânsul - că salariile  acestora sunt destul de mari şi că 
în trecut nu puţine din aceste cadre au lucrat în Securitate. A le proteja, în 
sensul propus de autorii iniţiativei legislative, este profund imoral. Nu i se par 
a sta în picioare nici alte motive invocate de autorii propunerii legislative. 
Bunăoară, în cazul în care se fac disponibilizări din rândul acestor angajaţi, ei 
pot beneficia de ajutorul de şomaj. Motivaţia că sumele propuse de iniţiatori 
se dau pentru a fi protejat secretul de stat este o aberaţie, deoarece jurămîntul 
de credinţă depus de aceste persoane le obligă să-şi ţină angajamentul luat, în 
caz contrar ele fiind pasibile de sancţiuni penale. La argumentaţia d-lui 
deputat Şerban Rădulescu-Zoner s-a raliat şi dl. deputat Tănase Tăvală.  

În schimb, dl. deputat Liviu Alexandru Mera s-a declarat în 
favoarea acordării avizului favorabil, cu menţiunea ca - la art. 2 - să se 
precizeze că acest ajutor urmează să fie acordat numai pe o perioadă egală cu 
cea pentru care se acordă ajutorul de şomaj. O opinie similară a formulat şi 
dl.deputat Petre Ţurlea.   
  În luarea sa de cuvânt, domnul deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang a arătat că această propunere legislativă este imorală; iniţiatorii 
acesteia sunt membri ai comisiilor de control a activităţii SRI şi SIE, iar în 
locul exercitării exigente a acestui control ei devin un soi de unealtă în mâna 
celor care conduc aceste servicii, pretându-se la a prezenta dorinţele acestora 
din urmă sub forma unei propuneri legislative inacceptabile.   
  Dl. deputat Marţian Dan a arătat, în intervenţia sa, că 
problematica pe care o supune atenţiei această iniţiativă legislativă trebuie 
examinată cu toată grija, obiectiv şi fără pasiuni politice şi de altă natură. Pe 
fond, a arătat vorbitorul, soluţia din propunerea legislativă  nu este o invenţie 
românească, ea este practicată într-o seamă de ţări cu tradiţie democratică, 
sensibile la ideea necesităţii de a-şi proteja secretele de stat, inclusiv prin 
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măsuri de genul celor pe care le avansează şi propunerea legislativă în 
discuţie. Chestiunea ce se pune în faţa noastră este următoarea: mergem pe o 
cale similară şi noi sau nu? Mai mulţi colegi s-au pronunţat în sensul ca noi să 
nu mergem pe o asemenea cale, invocând în sprijinul poziţiei domniilor lor 
motive de ordin politic, moral, economic etc. În continuare, vorbitorul a arătat 
că în ce îl priveşte, consideră că este vorba despre o problemă importantă ce 
priveşte statul român, siguranţa şi securitatea lui şi care n-ar trebuie tratată în 
termeni emoţionali sau preponderent prin prisma reacţiilor fireşti pe care le 
provoacă adversitatea faţă de metodele utilizate de regimul totalitar comunist 
în trecut. Pentru a nu ajunge la o judecată sumară şi emoţională a problemei 
discutate, domnul deputat a sugerat invitarea, la o şedinţă viitoare a Comisiei, 
a doi reprezentanţi din partea iniţiatorilor propunerii legislative şi luarea unei 
decizii definitive în urma discuţiei ce va avea loc atunci.  
  Dl. deputat Tokay György a criticat faptul că propunerea 
legislativă este întocmită total neprofesional,  avînd o formulare improprie şi 
că, în ciuda faptului că este normal ca aceste cadre să fie protejate, 
modalitatea propusă este necorespunzătoare. 
  În concluzia dezbaterilor purtate, domnul Marţian Dan a arătat că 
s-au degajat două propuneri: una de neavizare a propunerii legislative, 
formulată de domnii deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner şi Tănase Tăvală, iar o 
a doua susţine necesitatea de a continua dezbaterea propunerii legislative în 
prezenţa unora din iniţiatorii ei. 
  După respingerea propunerii de neacordare a avizului favorabil, 
membrii comisiei au căzut de acord, cu majoritate de voturi, să invite doi 
reprezentanţi ai iniţiatorilor în vederea clarificării diferitelor aspecte pe care le 
implică textul propunerii legislative. 
  S-a trecut la examinarea proiectului Legii executării pedepselor 
şi a măsurilor preventive cu privare de libertate, înscris la punctul 3 pe 
ordinea de zi. 
  Dl. deputat Liviu Alexandru Mera  a susţinut că acestui proiect 
de lege ar trebui să i se dea un aviz favorabil, deoarece este bine întocmit şi 
structurat, iar prin aplicarea lui se încearcă o altă optică asupra celor care au 
de executat pedepse; acest lucru este ilustrat de dispoziţiile art. 14, care 
introduce patru regimuri diferenţiate, în funcţie de gravitatea faptelor comise 
de cei condamnaţi, de exercitare a pedepselor. În continuare, s-au raliat 
acestei opinii şi domnii deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner şi Gheorghe 
Vâlceanu, care au arătat că separarea deţinuţilor în penitenciare în funcţie de 
gradul de periculozitate al faptelor comise este binevenită, iar proiectul de 
lege a întrunit şi aprecierile pozitive ale Consiliului Legislativ. 
  Dl. deputat Marţian  Dan a relevat, de asemenea, că proiectul de 
lege este binevenit, întrucât marchează un progres semnificativ în direcţia 
umanizării regimului penitenciar şi respectării drepturilor fundamentale a 
acestei categorii de cetăţeni.  

În această privinţă proiectul de lege nu numai că conţine 
reglementări extinse privind măsurile de protejare a demnităţii persoanei celui 
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condamnat şi internat în închisoare, dar instituie şi proceduri şi mecanisme la 
care cel închis poate apela dacă îi sunt încălcate drepturile, dacă i se aplică 
rele tratamente etc. Într-o viziune nouă sunt abordate, în proiectul de lege, 
aspectele legate de conlucrarea între penitenciar şi societatea civilă în 
eforturile de educare şi recuperare a persoanelor condamnate pentru diferite 
infracţiuni în vederea integrării lor sociale şi profesionale etc. În numeroase 
alte privinţe proiectul de lege conţine soluţii ce reprezintă deschideri 
binevenite şi apte să ducă la depăşirea multor nereguli şi încălcări ce au loc 
încă în penitenciarele româneşti. Există deci  suficiente motive pentru a da 
aviz favorabil acestui proiect de lege. În continuare, domnul deputat a 
prezentat câteva propuneri de amendare a proiectului de lege. Un prim 
amendament se referă la reglementarea expresă a aspectelor referitoare la 
relaţiile cu presa ale condamnaţilor; el se concretizează în introducerea unui 
alineat nou în partea finală a art. 32, având următoarea redactare: “Relaţiile 
condamnaţilor cu presa sunt reglementate prin ordin al Ministrului Justiţiei 
ţinând cont de regimul penitenciar aplicat condamnatului şi de situaţiile, dacă 
este cazul, în care persoana internată are şi alte cauze penale în curs de 
soluţionare în instanţe”. Amendamentul a fost acceptat de membrii comisiei. 
Un al doilea amendament, prezentat şi aprobat apoi de membrii comisiei, 
priveşte eliminarea literei b) din cuprinsul art. 37 al proiectului de lege prin 
care se prevede posibilitatea aplicării, în cazul săvârşirii unor abateri 
disciplinare de către condamnaţi, a sancţiunii de suspendare a dreptului de 
vizită pe o perioadă de 4 luni. Dreptul la vizită trebuie considerat un drept 
esenţial al celui condamnat, motiv pentru care acesta nu ar trebui să facă 
obiectul nici unei restrângeri. În spiritul acestor considerente s-a adus o 
completare şi textului alin. (1) al art. 38. 
  O propunere de amendare a textului proiectului de lege a 
formulat şi dl. deputat Tănase Tăvală, constând în limitarea la 3 luni a 
instituirii, în cazul săvârşirii unor abateri disciplinare de către condamnaţi, a 
sancţiunii de exercitare a pedepsei închisorii în regim de maximă siguranţă, 
dispoziţie prevăzută la litera i) a art. 38. Propunerea a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi. 
  În continuarea examinării proiectului de lege, domnul deputat 
Petre Ţurlea a propus eliminarea din cuprinsul alin. (3)  al art. 32 a 
următorului text  ce  reglementează garantarea dreptului de petiţionare pentru 
condamnaţi: “Petiţiile şi corespondenţa condamnaţilor cu avocatul, 
organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale române sau străine, au 
caracter confidenţial, neputând fi confiscate, reţinute sau întârziate. 
Convorbirile telefonice sunt permise. Cheltuielile ocazionate de exercitarea 
dreptului de petiţionare, de corespondenţă, precum şi de efectuare a 
convorbirilor  telefonice sunt suportate de către condamnaţi. În cazuri 
excepţionale, când aceştia nu dispun  de mijloace băneşti necesare, 
cheltuielile vor fi suportate  de către administraţie penitenciarului”. 
Amendamentul n-a fost însuşit de comisie. Nici un al doilea amendament 
propus de domnul deputat Petre Ţurlea, prin care se cere eliminarea din 
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cuprinsul alin. (4) al art. 32 a posibilităţii ca  persoanele  condamnate  să 
primească sume de bani în lei şi să cumpere bunuri, inclusiv cele alimentare, 
din unităţile de desfacere din penitenciare, nu a fost  aprobat de membrii 
comisiei. 
  La încheierea dezbaterilor, Comisia a avizat favorabil proiectul 
de lege. 
  Propunerii legislative privind modificarea şi completarea unor 
dispoziţii din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale nu i s-a acordat aviz 
favorabil. Decizia comisiei se întemeiază pe faptul că prevederile propunerii 
legislative încalcă principiile democraţiei reprezentative, care dă posibilitatea 
ca un primar să obţină succesiv mai multe mandate, dacă acestea sunt obţinute 
pe baza voinţei liber exprimate în alegeri a persoanelor cu drept de vot din 
unitatea administrativă respectivă. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


