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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 23 septembrie 2003

La şedinţă au participat un număr de 11 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi:   Filip   Georgescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din Grupul parlamentar
al   PSD, Mera Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu
medical, şi Wittstock Eberhard-Wolfgang, din Grupul parlamentar al minorităţilor
naţionale, aflat într-o delegaţie în străinătate.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care au fost înscrise următoarele puncte:
1. Diverse
2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi

Guvernul Republicii Federale Iugoslavia  privind cooperarea în domeniul
protecţiei minorităţilor naţionale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002

3. Propunerea legislativă privind protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale
în activităţile de realizare a securităţii, apărării şi siguranţei naţionale.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
În deschiderea dezbaterilor, dl preşedinte Nicolae Păun  a adus la

cunoştinţa participanţilor că pe adresa comisiei s-a primit o invitaţie la un seminar
ce urmează să aibă loc în perioada 4-5 noiembrie a.c., la Bruxelles, seminar ce
vizează domeniul migraţiei şi al azilului, la care sunt invitaţi doi deputaţi, membri
ai comisiei.

Dl deputat Bereczki Endre le-a propus pentru a participa la acest
seminar pe doamnele deputat Doina-Micşunica Dreţcanu şi Mihaela Muraru-
Mândrea. Membrii comsiei au fost de acord cu unanimitate de voturi.

S-a trecut la examinarea primului proiect de lege înscris pe ordinea de
zi, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi
Guvernul Republicii Federale Iugoslavia  privind cooperarea în domeniul protecţiei
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minorităţilor naţionale, semnat la Belgrad la 4 noiembrie 2002, la care membrii
comisiei au dat un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi.

S-a trecut la examinarea propunerii legislative privind protecţia
drepturilor şi libertăţilor fundamentale în activităţile de realizare a securităţii,
apărării şi siguranţei naţionale.

Primul înscris la cuvânt, dl deputat Tokay Gheorghe, a făcut o serie de
referiri pe marginea propunerii legislative.

Domnia sa a menţionat că a studiat toate materialele trimise spre
consultare şi a remarcat că acestea sunt marcant împotriva acestei propuneri
legislative, mergând până acolo încât să se afirme, mai mult sau mai puţin voalat,
că dacă această propunere legislativă ar fi finalizată, ar urma să se creeze o
instituţie paralelă cu cea existentă.

Personal, crede că anumite reglementări ar fi foarte bine de luat în
seamă, deoarece ele nu sunt prinse în nici un proiect de lege în lucru şi în nici o
lege în vigoare. Domnia sa a citat ca exemplu art.25 şi 26, care conţin o serie de
reglementări interesante, prin care se instituie obligaţia de a se efectua verificări
asupra autorizaţiilor de interceptare a convorbirilor telefonice, procurorul general
fiind obligat să transmită anual comisiilor parlamentare de  control al activităţii
autorizaţiilor prevăzute la art.8(1) şi Ministerului Justiţiei un raport în funcţie de
anul calendaristic precedent şi în care să fie menţionat numărul total al ordinelor şi
al prelungirii acestora, numărul total al ordinelor şi prelungirii acestora modificate
sau respinse, rezultatele obţinute ca urmare a aplicării ordinelor, constatările
privind respectarea procedurilor de minimalizare. Prin punerea în aplicare a acestor
două articole, rolul Parlamentului şi al comisiei de control sunt altfel tratate aici şi
sub aspectul drepturilor omului, care este mult mai bine conturat. Ideea este foarte
bună şi crede că ar fi bine să amânăm discuţiile până la consultarea în grupurile
parlamentare deoarece, fiind vorba de siguranţa statului, este clar că trebuie să
avem o opinie a partidelor politice. În momentul de faţă ne aflăm în situaţia în care
nu există unitate de vederi şi, după părerea sa, în ceea ce priveşte siguranţa
naţională trebuie să existe o strategie comună.

Domnia sa propune, de asemenea, ca din partea comisiei să
transmitem o adresă Consiliului Legislativ în care să se precizeze punctul de vedere
al acestei instituţii în raport cu prevederile noii constituţii, din punct de vedere al
drepturilor omului.

În încheiere, dl deputat Tokay Gheorghe a cerut amânarea dezbaterilor
la această propunere legislativă până la şedinţa următoare.

Următorul vorbitor, dl deputat Florea Buga, exprimându-şi punctul de
vedere, a menţionat că există destul de multe acte normative în vigoare pe acest
subiect şi nu crede că cetăţeanul este mai protejat prin adoptarea acestei propuneri
legislative decât o face legea în vigoare ba, mai mult, consideră că prin adoptarea
capitolului IV se lărgeşte  posibilitatea de ascultare a posturilor telefonice. Propune
un aviz de respingere.
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Tot pentru un aviz de respingere s-a pronunţat şi dl deputat Victor
Babiuc în luarea sa de cuvânt, menţionând faptul că Ministerul Justiţiei, care este
cel mai echidistant şi care nu are nici un interes direct, a sugerat respingerea
propunerii legislative.

S-a supus votului prima propunere, aceea de amânare, care nu a
întrunit majoritate de voturi (3 voturi pentru, o abţinere şi restul împotrivă).

Supusă votului, propunerea de respingere a iniţiativei legislative a
întrunit majoritate de voturi şi 3 abţineri.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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