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  La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, lipsind domnii 
deputaţi: Oltean Ioan, din Grupul parlamentar al USD-PD şi  Tokay 
Gheorghe, din Grupul parlamentar al UDMR - care sunt membri ai 
Guvernului şi Pintea Ioan, fără apartenenţă la un grup parlamentar - 
independent. 
  Şedinţa a fost condusă de dl. Marţian Dan, preşedintele comisiei, 
care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, care 
cuprinde următoarele puncte: 
  1. Discutarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă nr. 25/1997 cu privire la adopţie. 
  2. Discutarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate. 
  3. Discutarea propunerii legislative privind modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1992 privind finanţarea ocrotirii 
sănătăţii, completată prin norme metodologice şi aprobată prin Legea 
nr.114/1992. 
  4. Definitivarea problemelor reieşite din audierile făcute în 
cadrul Comisiei în data de 18 iunie 1997. 
  5. Stabilirea programului de activităţi ale comisiei pe lunile iulie 
şi august 1997. 
  Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Se trece la dezbaterea primului punct înscris pe ordinea de zi - 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 25/1997 cu 
privire la adopţie. 
  Primul înscris la cuvânt este dl. Viorel Hrebenciuc, care 
consideră că acestei ordonanţe este bine să i se dea un aviz favorabil, 
deoarece cadrul legislativ existent are o serie de lacune care au favorizat 
comiterea unor abuzuri, ducânt, în acelaşi timp, la deteriorarea imaginii 
României în străinătate. 
  Următoarul vorbitor, dl. Rădulescu Zoner-Şerban, împărtăşeşte 
punctul de vedere al antevorbitorului în ceea ce priveşte crearea unui cadru 
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juridic  cât  mai  strict, arătând că în judeţul pe care îl reprezintă în Parlament 
s-au întocmit câteva dosare, care conţin nume de persoane care se fac 
vinovate de încălcarea legii. Sunt foarte multe cazuri în care legea a fost 
ocolită sau încălcată, iar prevederile din această ordonanţă ar putea să aducă 
mai multă ordine în acest domeniu. 
  Dl. Marţian Dan este de acord cu faptul că există o reţea 
subterană care se ocupă de adopţii şi care trebuie stârpită. 
  Domnia sa a criticat faptul că Guvernul actual şi-a făcut o 
practică cvasicurentă din a emite ordonanţe de urgenţă, inclusiv în multe 
cazuri care nu se justifică. Prin aceasta se aduce atingere spiritului şi literei 
Constituţiei, Guvernul abuzând de instituţia delegării legislative şi aducând 
atingere competenţelor Parlamentului. 
  Membrii comisiei au fost, în unanimitate, de acord să avizeze 
proiectul de lege cerând, totodată, să fie luate în considerare observaţiile 
formulate în avizul Consiliului legislativ. 
  Se trece la examinarea proiectului de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.26/1997 privind protecţia copilului aflat în 
dificultate. 
  Şi după examinarea acestui proiect de lege participanţii au 
considerat că este bine ca şi în cazul acestei ordonanţe să se procedeze ca în 
cazul anterior, adică să se avizeze proiectul, recomandând comisiei sesizate 
în fond să ţină seama, la elaborarea raportului, de recomandările Consiliului 
legislativ. 
  La discutarea punctului 3 înscris pe ordinea de zi - propunerea 
legislative privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 
nr.22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, completată prin norme 
metodologice şi aprobată prin Legea nr.114/1992, dl. Rădulescu Zoner-
Şerban a subliniat, în luarea sa de cuvânt, că este de acord cu conţinutul 
propunerii legislative, cu excepţia acelui pasaj de la art.3, litera d) unde este 
vorba de impunerea cu 2% a celor care prelucrează şi desfac cafeaua, pe care 
o consideră excesivă. 
  Această propunere este susţinută şi de d-na deputat Mitzura 
Arghezi. 
  Dl. deputat Tănase Tăvală este de părere că procentul actual 
aplicat asupra veniturilor rezultate din comercializarea cafelei (1%) vărsat 
pentru constituirea Fondului special pentru ocrotirea sănătăţii este destul de 
scăzut, motiv pentru care se declară de acord cu prevederea unui procent de 
2%, aşa cum se găseşte acest lucru în propunerea legislativă. 
  Supusă la vot, propunerea d-lui Rădulescu Zoner-Şerban este 
respinsă cu 3 voturi pentru şi restul împotrivă. 
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  Propunerea  d-lui Tănase  Tăvală a întrunit  majoritatea 
voturilor: 3 împotrivă şi restul pentru. 
  În final, propunerea legislativă a fost acceptată în forma 
prezentată de iniţiatori. 
  Se trece la punctul 4 al ordinii de zi, definitivarea problemelor 
reieşite din audierile făcute în cadrul comisiei în data de 18 iunie 1997. 
  La acest punct, dl. preşedinte Marţian Dan, schiţând concluziile 
care s-au desprins în urma audierilor, a arătat că problemele a căror 
soluţionare se impune sunt: 
  1. Clarificarea statutului juridic al terenului. 
  La acest punct  părerile sunt divergente, în sensul că, atât 
ministrul justiţiei, cât şi d-na Sima - consiliera domniei sale, în cadrul 
audierilor au susţinut că terenul în discuţie se află în proprietatea statului, în 
timp ce primarul din Odorheiu Secuiesc şi secretarul Consiliului judeţean 
susţin că terenul aparţine administraţiei locale în urma unui schimb pe care 
Consiliul judeţean l-a făcut, cedând o parcelă I.A.S.-ului. Acest schimb s-a 
făcut în conformitate cu Legea nr.18/1991 - Legea fondului funciar. Problema 
trebuie să fie clarificată de Ministerul Justiţiei ţinând cont de actele de 
proprietate indubitabile. 
  2. Realizarea operaţiunilor premergătoare care să ducă la 
deschiderea Cărţii funciare a imobilului şi la inscripţiile, fie ele şi provizorii, 
în carte a drepturilor ce revin proprietarului: ("Congregaţia Inimii 
Neprihănite") pe baza actului de donaţie încheiat cu societatea "Aris 
Industrie"S.A. şi a altor înscrisuri de care dispune. Se va asigura astfel 
securitatea proprietăţii asupra aşezământului de la Odorheiu Secuiesc.  
  3. Precizarea destinaţiei edificiului şi a modului de administrare 
a acestuia care, evident, ţine de drepturile proprietarului. S-ar putea avea în 
vedere însă şi crearea unei formule de consulatare cu organismele 
administraţiei publice locale, spre a detensiona lucrurile. 
  4. Elucidarea celorlalte aspecte rămase în suspensie după oprirea 
lucrărilor  în urmă  cu aproape un an, astfel încât acestea să poată fi reluate 
într-un timp relativ scurt spre a se asigura darea în folosinţă a aşezământului 
pentru copii de la Odorheiu Secuiesc. 
  La lista problemelor de soluţionat domnul deputat Petre Ţurlea 
propune să se adauge şi cercetarea, de către Ministerul de Interne, a cauzelor 
pentru care Poliţia din municipiul Odorheiu Secuiesc nu s-a implicat în 
conflictele de la sfârşitul lunii mai 1997 care au culminat cu acţiunea de 
evacuare brutală şi umilitoare a călugăriţelor greco-catolice din aşezământul 
de la Odorhei. 
  După    părerea    domniei  sale, altă problemă ce trebuie 
elucidată este aceea referitoare la rolul avut de primarul din Odorheiu 
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Secuiesc prin îndemnarea la nesupunere şi instigare a populaţiei din zonă în 
declanşarea şi desfăşurarea conflictului. 
  Departamentul Administraţiei Publice Locale trebuie să facă 
cercetările necesare şi, în funcţie de cele constatate, să dispună luarea 
măsurilor ce se impun. 
  Dl. deputat Liviu Mera este de părere că, informările ar trebui să 
conducă la clarificarea următoarelor puncte: 
  - De ce nu a fost respectată o hotărâre definitivă dată de Curtea 
de Apel din Tg.Mureş? 
  - De ce Poliţia nu s-a implicat în stoparea conflictului? 
  - De ce primarul nu respectă legile ţării şi de ce i se permite să 
instige la violenţă populaţia din zonă? 
  Dl. deputat Varga Attila este de părere că, într-adevăr, 
autorităţile locale au avut o parte de vină, dar problema trebuie văzută 
nuanţat, în sensul gradului până la care se poate implica în rezolvarea cazului 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 
  În acelaşi timp, dl. Varga Attila crede că nu trebuie să se facă 
generalizări pripite care ar putea duce la atacuri împotriva unei formaţiuni 
politice (UDMR). 
  Dl. Tănase Tăvală consideră că, în urma dezbaterilor, 
problemele, în mare parte,  s-au clarificat  în sensul că în zonă s-au produs 
ilegalităţi în legătură cu anularea actului de concesionare a terenului pentru 
construcţia aşezământului de la Odorheiu Secuiesc, nerecunoaşterea actului 
de donaţie încheiat între  S.C.Aris Industrie S.A. şi  "Congregaţia Inimii 
Neprihănite",  ca  şi în ceea ce priveşte intenţia de  schimbare a destinaţiei 
clădirii. De asemenea, un aspect deosebit de grav este nerespectarea hotărârii 
definitive emisă de Curtea de Apel Tg. Mureş, care a desfiinţat sentinţele de 
oprire a lucrărilor de construcţii la aşezământul pentru copii.În acest sens, 
sesizarea ministerelor implicate în rezolvarea acestui conflict este absolut 
necesară, ca şi precizarea datei până la care ele trebuie să ne trimită punctele 
lor de vedere. 
  Domnia sa menţionează că un lucru nu trebuie trecut cu vederea, 
şi anume că trebuie elucidat aportul primarului la nerespectarea legilor şi la 
instigarea populaţiei din zonă. Este greu de crezut că 3000 de oameni s-au 
strâns fără ca cineva să instrumenteze acest lucru. 
  Părerea d-lui Brück Horst-Werner este că cel mai fericit caz 
pentru rezolvarea problemei ar fi ca terenul să aparţină statului şi, în acest 
sens ar fi bine să se facă recomandarea Ministerului Justiţiei ca, după 
încheierea investigaţiilor asupra proprietăţii, imediat să se elaboreze şi un act 
de atribuire a sa "Congregaţiei Inimii Neprihănite". Dacă terenul aparţine 
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municipiului, mai mult ca sigur că organele administraţiei locale vor continua 
să facă şicane şi să tensioneze atmosfera din zonă. 
  Următorul vorbitor, dl. Hrebenciuc, consideră că problema 
terenului este o falsă problemă, având în vedere că soluţionarea ei poate fi 
făcută foarte repede, în termeni legali: 
  1. Dacă terenul este proprietatea statului nu mai există nici o 
problemă, el putând fi acordat "Congregaţiei Inimii Neprihănite" prin 
Hotărâre de Guvern. 
  2. Dacă terenul aparţine Consiliului local, statul poate da un 
teren în schimb, iar Consiliul local poate, la rândul său, să-l concesioneze 
"Congregaţiei Inimii Neprihănite" pe un termen stabilitîn virtutea 
dispoziţiilor legale în vigoare. 
  Concluzionând, dl. Marţian Dan apreciază că, în urma discuţiilor 
trebuie formulată o sinteză, care urmează să fie întocmită de biroul comisiei 
şi apoi examinată spre a fi prezentată apoi celorlalţi membri ai comisiei. 
  Se trece la ultimul punct al ordinii de zi. 
  La acest punct s-a schiţat modul în care comisia urmează să-şi 
desfăşoare activitatea pe perioada vacanţei parlamentare. 
 
 
 
PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
 
Marţian Dan       Ovidiu Şincai 
 
 
 
 
ÎNTOCMIT, 
 
 
Chisnăr Atena 


