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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. 

  Pe ordinea de zi, aprobată în unanimitate, au fost înscrise 

următoarele iniţiative legislative: 

1. Propunerea legislativă privind protecţia şi încadrarea în muncă 

a unor cadre militare şi salariaţi civili care îşi încetează activitatea în condiţii 

deosebite  

  2. Proiectul      de      Lege      privind     statutul      poliţistului  

  3. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Codului penal. 

  În cadrul dezbaterilor care au avut loc asupra punctului 1 – la 

care au participat domnul deputat George Şerban şi domnul deputat Marcu 

Tudor, în calitate de iniţiatori, precum şi domnul M. Calianu, consilier juridic 

la Serviciul de Informaţii Externe - s-au manifestat două orientări 

contradictorii  faţă de propunerea legislativă.  
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În sprijinul propunerii legislative, domnul deputat George Şerban 

– preşedintele Comisiei pentru exercitarea controlului asupra SIE – a 

prezentat membrilor comisiei o serie de consideraţii care, în opinia dînsului, 

ar justifica acordarea avizului favorabil, subliniind că există legi similare în 

ţările democratice dezvoltate, legea fiind elaborată pe baza schimbului de 

opinii cu parlamentari care participă la exercitarea controlului asupra 

serviciilor secrete din Anglia, Franţa, SUA. Totodată, domnia-sa a evidenţiat 

că această lege face parte dintr-un cadru mai vast de reglementări privind 

controlul societăţii civile asupra serviciilor secrete, extrem de necesar dat 

fiind faptul că – în urma căderii regimului totalitar comunist în România – 

există un vid legislativ în domeniu, cu efecte negative asupra bunei 

desfăşurări a activităţii structurilor informative.  Necesitatea adoptării acestei 

iniţiative legislative – a arătat dl. deputat George Şerban – derivă din 

dezideratul protejării intereselor naţionale, realizat şi prin protecţia 

structurilor informative şi a personalului acestora.  

Pe de altă parte, domnii deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner, 

Tănase Tăvală  şi alţi reprezentanţi din arcul puterii, care s-au opus avizării 

favorabile, au invocat faptul că de prevederile propunerii legislative ar 

beneficia fostele cadre ale Securităţii, deşi acestea, au replicat iniţiatorii, au o 

pondere de doar 25% din cadrele SIE, iar păstrarea lor a avut loc pe baza unui 

atent proces de triere şi selecţionare. În plus, trebuie luat în seamă faptul că 

majoritatea  celor din categoria incriminată - ieşind deja la pensie în cei 10 ani 

care au trecut de la schimbarea de regim în România - nu are cum beneficia 

de prevederile acestui act normativ.  

Motivaţia elaborării acestei propuneri legislative a fost – potrivit 

opiniei domnului. deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang -  o manifestare a 

obedienţei comisiilor 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 
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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. 

  În intervenţia sa pe marginea propunerii legislative, domnul 

deputat Tokay György a insistat asupra faptului că cea mai eficientă 

modalitate de control asupra serviciilor secrete – conform şi practicilor din 

ţările occidentale – o reprezintă controlul finanţării acestora. În acest sens, 

cheltuielile necesare aplicării acestei propuneri legislative ar trebui 

menţionate în bugetul instituţiilor care au structuri informative, în cadrul legii 

bugetului aprobat pentru anul în curs.  Un punct de vedere similar a exprimat 

şi domnul deputat Petre Ţurlea, care a arătat că modalitatea de repartizare a 

indemnizaţiilor propuse a fi acordate de către conducătorii instituţiilor cu 

activităţi informative cadrelor din subordine, care deţin secrete de stat şi 

secrete de serviciu trebuie reglementată prin regulamentele interne de 

funcţionare ale structurilor informative repective.  

La acestea, atât domnul deputat George Şerban cât şi consilierul 

juridic al SIE au replicat că exact aceasta este modalitatea de asigurare a 

fondurilor necesare aplicării propunerii legislative, deşi – printr-o scăpare a 

iniţiatorilor - nu a fost prevăzută expres în lege.   

La o altă chestiune ridicată de domnul deputat Şerban Rădulescu-

Zoner privind posibilitatea ca şi cei îndepărtaţi din motive disciplinare din 

serviciile secrete să beneficieze de indemnizaţii acordate prin această 

propunere legislativă, domnul deputat Marcu Tudor – în calitate de iniţiator – 

a atras atenţia că legea previne acest abuz prin prevederea de la art. 1 al 

textului  propunerii legislative, care arată că pot beneficia de protecţie numai 

“cadre[le] militare şi salariaţi[i] civili care îşi încetează activitatea în 

împrejurări care exclud culpa acestora”. 
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Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a mai obiectat că 

prevederile alin. (2) al art. 3, care include printre beneficiarii propunerii 

legislative şi “alte cadre militare şi salariaţi civili” poate da naştere la abuzuri 

şi corupţie în aplicarea legii, în sensul ca de prevederile acesteia să 

beneficieze şi alţi salariaţi ai instituţiilor prevăzute la art. 1, care nu au deţinut 

secrete de stat sau secrete de serviciu. În plus, această prevedere, a arătat 

domnia sa, generează discriminări  ale unei categorii de bugetari faţă de restul 

salariaţilor, opinie la care s-a raliat şi domnul deputat Tănase Tăvală, care a 

subliniat că tocmai evitarea consacrării prin lege a unor discriminări pozitive 

de genul aceleia aflată în discuţie trebuie să reprezinte contribuţia specifică a 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

la elaborarea legilor. 

Iniţiatorii au făcut unele precizări la problemele ridicate de 

domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner şi de domnul deputat Tănase Tăvală, 

arătând că – prin natura profesiei lor – există salariaţi civili angajaţi ai SRI, 

SIE, SPP, MapN, Ministerului de Interne şi Ministerului Justiţiei, care ajung 

să cunoască secrete importante pentru securitatea naţională şi care trebuie să 

intre sub incidenţa legii, pentru a se preveni scurgerile de informaţii. 

Altă lacună a propunerii legislative a fost scoasă în relief de 

domnul deputat Tokay György, care a arătat că propunerea în discuţie nu 

specifică dacă cetăţenii care vor beneficia de această lege, angajaţi ai 

instituţiilor menţionate, au domiciliul în România şi sunt cetăţeni români. La 

această obiecţie, domnul deputat George Şerban  - ca iniţiator – a subliniat că 

legea a fost concepută tocmai pentru a acorda venituri echivalente cu 80% din 

solda lunară şi agenţilor serviciilor secrete care au lucrat sub acoperire în 

străinătate. 

La o altă obiecţie a domnului deputat Şerban Rădulescu-Zoner, 

legată de criteriile de stabilire a perioadei de acordare a indemnizaţiei lunare, 

prevăzută la art. 2 al propunerii legislative, domnul deputat George Şerban a 

replicat că s-au avut în vedere atât sugestiile lucrătorilor din serviciile secrete, 
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cât şi legile similare ale altor state, perioada aleasă fiind un compromis între 

posibilităţile financiare ale României şi necesitatea protejării secretelor de 

serviciu  şi   de    stat    aflate    în  posesia cadrelor militare din instituţiile 

sus-aminite – care îşi încetează activitatea. 

În scopul exercitării controlului parlamentar asupra activităţii 

serviciilor de informaţii prin una din modalităţile lui esenţiale - fondurile 

alocate -  domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner  a propus completarea art. 

2 cu un alineat  nou având următoarea redactare: “Sumele pentru acordarea 

indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se suportă din bugetul anual al 

structurilor menţionate la art. 1”. Amendamentul a fost adoptat de comisie cu 

majoritate de voturi. 

  Pe fondul persistenţei divergenţelor cu privire la oportunitatea 

adoptării acestei propuneri legislative, votul privind avizarea favorabilă a 

acesteia s-a soldat cu următorul rezultat: 5 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 

1 abţinere. În consecinţă, propunerea legislativă n-a obţinut aviz. 

La dezbaterea proiectului de Lege privind statutul poliţistului, 

înscris la punctul 2 al ordinii de zi, dl.deputat Şerban Rădulescu-Zoner a 

subliniat că proiectul de lege este corespunzător  atât cerinţelor Uniunii 

Europene privind demilitarizarea, cât şi necesităţilor interne şi poate fi 

sprijinit. Însă domnia sa a relevat o neconcordanţă apărută în proiectul de lege 

faţă de o altă lege organică – Legea sistemului naţional de decoraţii, adoptată 

deja de Parlament, întrucât  art. 27 din  proiectul în dezbatere prevede 

introducerea ordinului “Meritul poliţienesc”, pentru rezultate meritorii 

obţinute în activitate, care nu figurează în menţionata lege.  

Domnul    deputat Liviu Alexandru Mera a propus eliminarea 

alin. (3) de la art. 5, potrivit căruia “ poliţistul este îndreptăţit să refuze 

executarea unei dispoziţii despre care ştie sau trebuie să ştie că este ilegală”. 

Autorul a considerat că refuzul de executare a unei dispoziţii ar putea conduce 

– tocmai datorită schimbării statutului de cadru militar în acela de funcţionar 
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public - la un comportament abuziv din partea poliţistului, bazat pe o 

interpretare eronată. 

Membrii   comisiei au respins amendamentul cu 2 voturi pentru, 

4 împotrivă şi 2 abţineri, întrucît  - aşa cum a arătat dl deputat Tokay György- 

acestă prevedere este esenţială pentru demilitarizarea poliţiei şi respectarea 

drepturilor cetăţeneşti ale poliţistului şi în conformitate atât cu legile similare 

din democraţiile occidentale, cât şi cu cerinţele integrării României în 

structurile Uniunii Europene. 

Domnul deputat Liviu Alexandru Mera a propus şi introducerea 

la art. 24 (1) a unui nou alineat (11), care ar urma să aibă următorul cuprins:   

“Aprecierea activităţii unui poliţist, trei ani consecutivi, cu calificativul 

necorespunzător, duce la demiterea lui”. Autorul a avut în vedere că nu poate 

fi îmbunătăţită activitatea poliţiei fără a se avea în vedere calitatea şi eficienţa 

activităţii fiecărui poliţist şi includerea în proiectul de lege a unei prevederi 

exprese în acest sens. 

Amendamentul a fost admis de membrii comisiei cu unanimitate 

de voturi.     

   În intervenţia sa, domnul deputat Tănase Tăvală a formulat un 

amendament constând în eliminarea unor dispoziţii din cuprinsul art. 29 

referitoare la pensia de serviciu, ajutorul bănesc acordat la pensionare, 

posibilitatea de pensionare înainte de împlinirea vârstei standard de 

pensionare a poliţiştilor, posibilitatea de menţinere în activitate peste limitele 

de vârstă prevăzute în textul proiectului de lege a poliţiştilor care solicită acest  

lucru, stabilirea vechimii în muncă etc., prevăzute în dispoziţiile alineatelor 

(1), (2), (3), (4), (5), (8) şi (9). În susţinerea amendamentului său, domnul 

deputat a motivat că se creează discrepanţe majore privind limitele vârstei de 

pensionare ale acestor categorii speciale de funcţionari publici ca şi a altor 

avantaje, în raport cu restul populaţiei – reglementate prin Legea sistemului 

public de pensii care a fost votată de Parlament; acestea ar constitui o 
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discriminare pozitivă, încălcând astfel prevederile alin. (1) ale art. 16 din 

Constituţie.  

  Din raţiuni similare domnul deputat Tănase Tăvală a propus 

eliminarea alin. (2) al art. 33, care stipulează că: “Poliţistul care îşi manifestă 

fidelitatea faţă de instituţie, prin desfăşurarea unei activităţi continue de 5, 10, 

15, 20 şi, respectiv, 25 de ani, beneficiază, după caz, de un spor de 15, 20, 25, 

30 şi, respectiv, 35% calculat la solda lunară de bază”. Prin această dispoziţie 

s-ar introduce un criteriu de evaluare discriminatoriu în raport cu prevederile 

Legii statutului funcţionarilor publici, capitolul VII, secţiunea I, referitoare la 

criteriile de evaluare a activităţii funcţionarilor publici etc.  

În urma adoptării  cu majoritate de voturi – de către membrii 

comisiei - a ambelor amendamente propuse de dl. deputat Tănase Tăvală,  

celelalte propuneri de amendare care vizau îmbunătăţirea textelor alineatelor 

(1), (2), (3), (4), (5), (8) şi (9) ale art.29 au devenit caduce. 

  În forma amendată, proiectul de lege a primit aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi.  

  La dezbaterile asupra punctului 3 al ordinii de zi, deputaţii au 

relevat că, în cadrul comisiei, s-au mai dezbătut o serie de iniţiative legislative 

privind modificarea Codului penal – prin care au fost înăsprite pedepsele 

pentru anumite infracţiuni (pedofilia şi altele) sau au fost dezincriminate altele 

(cum ar fi homosexualitatea) – în vederea respectării documentelor 

internaţionale în materie de drepturi ale omului la care România este parte, 

precum şi a satisfacerii unor criterii referitoare la integrarea noastră în 

structurile Uniunii Europene. Ca urmare, constatându-se faptul că propunerea 

legislativă nu mai are, în ce priveşte fondul reglementării, obiect, membrii 

comisiei au hotărât să nu-i  acorde aviz favorabil.  

 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


