
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR

Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

SINTEZA
lucrărilor comisiei din data de 27 mai 2003

Ieri, 27 mai 2003, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi
următoarea iniţiativă legislativă: Propunerea legislativă privind protecţia
drepturilor şi libertăţilor fundamentale în activităţile de realizare a
securităţii, apărării şi siguranţei naţionale

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Filip Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu
Muşetescu, din Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al
Guvernului, precum şi dl deputat Liviu-Alexandru Mera � aflat în concediu
medical.

La dezbaterea iniţiativei legislative de pe ordinea de zi, a participat
iniţiatorul acesteia dl deputat Ion Stan - care a prezentat o serie de
consideraţii şi precizări pe marginea propunerii sale, răspunzând apoi
întrebărilor şi nelămuririlor membrilor Comisiei.

Dl deputat Ion Stan a evidenţiat că propunerea sa legislativă vine să
acopere un vid legislativ, întrucât dispoziţiile art.13-15 din Legea nr.51/1991
privind siguranţa naţională a României sunt ambigue şi nu conferă protecţia
juridică necesară nici cetăţenilor şi nici cadrelor care execută mandatele de
ascultare a telefoanelor. Mai mult, până la adoptarea proiectului Legii
siguranţei naţionale a României � aflat în dezbaterea Parlamentului �
imperativele nediseminării informaţiilor cu caracter intim care rezultă din
operaţiunile de interceptare, precum şi radierea acestora sunt prevăzute doar
în reglementările interne ale serviciilor de informaţii.
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Domnia sa a arătat � în susţinerea iniţiativei sale � că supravegherea şi
controlul restrângerii drepturilor cetăţeneşti fundamentale de către justiţie,
este în spiritul Directivelor Uniunii Europene în materie şi are ca model
legislaţia în domeniu dintr-o serie de ţări cu tradiţie democratică ca
Germania, Franţa şi Anglia, asigurând preluarea acquis-ului european în
acest domeniu sensibil al respectării drepturilor fundamentale ale omului.

O parte a membrilor Comisiei au exprimat rezerve faţă de propunerea
legislativă în dezbatere, considerând că � până la adoptarea Constituţiei
revizuite � este prematură discutarea unei astfel de iniţiative legislative. În
plus, dl deputat Tokay a obiectat că definiţia dată la punctul 5 al literei g) din
articolul 7 din propunere pentru  �puterea străină� � �O organizaţie politică
sub influenţă străină ai cărei membri majoritari nu sunt cetăţeni român� este
de natură a arunca suspiciuni nemeritate asupra cetăţenilor români de altă
etnie decât cea română.

Domnul deputat Stan a replicat că terminologia folosită în respectivul
articol, ca şi în restul legii este conformă legislaţiei din ţările Uniunii
Europene, dar că propunerea legislativă poate fi îmbunătăţită prin
amendamente.

În final, deputaţii au decis - cu unanimitate de voturi - amânarea
elaborării unui punct de vedere, considerând că - dat fiind specificitatea şi
importanţa prevederilor acesteia pentru respectarea drepturilor omului, ca şi
pentru apărarea siguranţei naţionale, este necesar ca membrii Comisiei să
cunoască şi punctele de vedere ale instituţiilor implicate în apărarea
siguranţei naţionale, cum sunt S.R.I., S.I.E, Ministerul de Interne, Ministerul
Apărării Naţionale, Ministerul Public şi Parchetul Naţional Anticorupţie. De
asemenea, până la dezbaterea următoare a iniţiativei legislative vor trebui să
fie depuse amendamentele.la aceasta.

Secretar

deputat  Florea  Buga

Întocmit: exp. Gheorghiu V.Laurenţiu
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