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  În ziua de 11 iunie 1997 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu următoarea 
ordine de zi: 
  1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
     nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor  
     norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice  
  
  2. Propunerea legislativă pentru protecţia animalelor vertebrate 
în      domeniul  experimentării şi al altor proceduri efectuate în  
     scopuri  ştiinţifice 
  3. Propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea  
      Serviciului de Protecţie şi Pază 
  4. Diverse 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. Marţian Dan, 
preşedintele comisiei. 
  Au fost prezenţi 14 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: Oltean Ion, 
din Grupul parlamentar al USD-PD şi Tokay Gheorghe, din Grupul 
parlamentar al UDMR, care sunt membri ai Guvernului. 
  La primul punct al ordinei de zi comisia a examinat propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru 
sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a 
ordinii şi liniştii publice, iniţiată de dl. Vasile Stan, deputat PDSR. 
  Acest proiect de act normativ, care îşi propune să sancţioneze în 
condiţiile Legii nr.61/1991 faptele de deţinere fără drept a armelor de tir cu 
aer ori alte gaze comprimate, având calibru mai mare de 4,5 mm, precum şi 
folosirea acestor arme cu încălcarea dispoziţiilor legale, indiferent de calibru 
şi faptele de deţinere fără drept şi folosire a arcurilor, a arbaletelor şi săgeţilor 
pentru tir, a fost avizat favorabil de către comisie. 
  În motivarea acestui aviz membrii comisiei au avut în vedere 
existenţa unei tendinţe de creştere a manifestărilor de agresivitate şi violenţă 
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în societatea românească şi constatarea pericolului ce îl reprezintă 
respectivele arme pentru securitatea individului. 
  În continuare, comisia a examinat propunerea legislativă pentru 
protecţia animalelor vertebrate în domeniul experimentării şi al altor 
proceduri efectuate în scopuri ştiinţifice, iniţiată de dl. Alexandru Ionescu, 
deputat din Grupul parlamentar PNŢCD-Civic-Ecologist. 
  În cadrul dezbaterilor pe marginea acestei propuneri legislative  
s-au conturat două poziţii distincte.  
  Unii membrii ai comisiei au propus acordarea unui aviz 
favorabil, cu recomandarea reformulării acestei propuneri legislative, pentru 
ca aceasta să îndeplinească exigenţele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
proiectelor de lege..  
  Dimpotrivă, alţi membri ai comisiei au propus respingerea  
propunerii legislative considerând că aceasta nu respectă normele de tehnică 
legislativă şi nu este prezentată în forma cerută pentru proiectele de lege. 
  De asemenea, deputaţii au relevat faptul că această propunere 
legislativă constituie, în cea mai mare parte, o traducere a  Convenţiei 
Consiliului Europei nr.46/1986, reprezentând o încercare de introducere a ei 
pe cale ocolită în legislaţia internă, deşi România nu a aderat încă şi nici nu a  
ratificat această convenţie. 
  Supusă la vot, propunerea legislativă nu a primit avizul favorabil 
al comisiei. 
  În finalul şedinţei, comisia a examinat şi avizat favorabil 
propunerea legislativă privind organizarea şi funcţionarea Serviciului de 
Protecţie şi Pază, iniţiată de dl. senator Nicolae Alexandru şi dl. deputat Ioan 
Mircea Paşcu. 
  În cadrul dezbaterilor în legătură cu această propunere 
legislativă, art.19, lit.f), care prevede dreptul Serviciului de Protecţie şi Pază 
de a desfăşura activităţi cu caracter economic, în vederea asigurării unor nevoi 
proprii, a suscitat aprinse discuţii. 
  În cele din urmă, cu majoritate de voturi, comisia a aprobat 
amendamentul formulat de dl. deputat Zoner Constantin-Şerban de eliminare 
a textului cuprins la art.19, lilt.f). 
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