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  În ziua de 25 iunie 1997 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu următoarea 
ordine de zi: 
  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. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. Marţian Dan, 
preşedintele comisiei. 
  Au fost prezenţi 13 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: Oltean 
Ioan, din Grupul parlamentar USD-PD şi  Tokay Gheorghe, din Grupul 
parlamentar al UDMR, care sunt membrii ai Guvernului, precum şi  Ioan 
Pintea, fără apartenenţă la un grup parlamentar. Motivul absenţei domnului 
Ioan Pintea nu este cunoscut.  
  Proiectele de lege înscrise la punctele 1 şi 2  pe ordinea de zi au 
fost avizate în  unanimitate, membrii comisiei exprimând însă acordul lor cu 
observaţiile şi sugestiile formulate în avizul Consiliului legislativ. În acest 
context, domnul Marţian Dan a atras atenţia asupra semnificaţiei de principiu 
pe care o are observaţia formulată de Consiliul legislativ: cele două 
ordonanţe de urgenţă nu argumentează, în nici un fel, situaţiile excepţionale 
care ar fi reclamat adoptarea lor cu o asemenea procedură. În consecinţă, 
vorbitorul a arătat că ne găsim în faţa unor abuzuri din partea guvernului şi a 
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nesocotirii literei şi spiritului Constituţiei, fapt ce comportă riscuri pentru 
viaţa democratică a ţării, întrucât guvernul abuzează de instituţia 
constituţională a delegării legislative în cazuri lipsite de legitimitate şi nu 
manifestă nici măcar un bun simţ elementar de a justifica temeiurile deciziilor 
sale. Prin aceste comportamente el atentează la prerogativele Parlamentului. 
  În cadrul discutării 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 membrii comisiei au decis, în unanimitate, să i se acorde aviz în 
forma propusă de iniţiatori. 
  Trecându-se la examinarea punctului înscris pe ordinea de zi 
referitor la definitivarea problemelor reieşite din audierile ţinute în şedinţa 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 
în data de 18 iunie 1997, în legătură cu tensiunile ce se manifestă de 
aproximativ un an de zile în jurul construirii aşezământului pentru copii 
orfani şi abandonaţi la  Odorheiu Secuiesc, mai mulţi membri ai comisiei şi-
au exprimat opiniile vis-á-vis de cele prezentate de persoanele audiate, ca şi 
opiniile şi evaluările proprii în acest caz. 
  În luarea sa de cuvânt, dl. Marţian Dan a arătat utilitatea 
audierilor organizate în comisie şi a propus, spre discuţie, problemele ce se 
cer a fi soluţionate în urma audierilor. Acestea sunt: 
  a) Nevoia de a clarifica problemele referitoare la statutul juridic 
al terenului pe care a fost construit edificiul aşezământului pentru copii orfani 
şi abandonaţi de la Odorheiu Secuiesc. Ţinând seama de faptul că, în cadrul 
audierilor, informaţiile prezentate de cei audiaţi au fost contradictorii se 
impune ca Ministerul Justiţiei să clarifice, pe bază de acte, problemele 
referitoare la proprietatea asupra acelui teren, pentru a se vedea cine este 
îndreptăţit legal să dispună în această problemă; 
  b) necesitatea ca, în corelaţie cu elucidarea problemei 
proprietăţii asupra terenului pe care este construit aşezământul pentru copii 
de la Odorheiu Secuiesc, să fie clarificate celelalte aspecte referitoare la 
înscrierea, măcar provizorie, în Cartea funciară a drepturilor ce le are 
"Congregaţia Inimii Neprihănite" asupra acestui aşezământ, ţinând seama de 
înscrisurile de care aceasta dispune, inclusiv actul de donaţie prin care 
Societatea pe acţiuni "Aris Industrie" donează Congregaţiei edificiul 
construit de ea în baza finanţării deschise de Societatea Umanitară Basel-
Hilft din Basel (Elveţia); 
  c) clarificarea problemelor referitoare la administrarea 
aşezământului care revine proprietarului de drept al acestuia şi la găsirea unei 
formule de conlucrare a celor care administrează aşezământul cu autorităţile 
locale astfel încât, pe baze de convergenţe, să fie soluţionate o serie de 
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probleme ale funcţionării aşezământului astfel încât el să-şi realizeze 
finalităţile pentru care a fost construit, îndeosebi aspectele legate de 
selecţionarea copiilor care vor beneficia de serviciile acestei instituţii de 
ocrotire; 
  d) elucidarea tuturor celorlalte aspecte rămase în suspensie după 
oprirea lucrărilor astfel încât să se poată asigura reluarea, într-un timp 
rezonabil, a lucrărilor de finalizare a construcţiei şi de dare în folosinţă a 
acesteia. 
  Intervenind în dezbateri pe marginea acestor probleme, domnul 
deputat Petre Ţurlea a propus ca lista prezentată mai sus să fie completată cu 
încă două aspecte, şi anume: 
  - ţinând seama de rolul avut în derularea evenimentelor de la 
Odorheiu Secuiesc, în special a celor care au culminat cu evacuarea 
călugăriţelor din aşezământ la sfârşitul lunii mai 1997, să se ceară 
Departamentului Administraţiei Publice Locale din subordinea Guvernului 
României să fie cercetate aceste aspecte şi, în funcţie de concluziile la care se 
va ajunge, să se ia măsurile ce se impun dacă comportarea primarului reclamă 
acest lucru: 
  - având în vedere atitudinea de indiferenţă şi neimplicare a 
Poliţiei din municipiul Odorheiu Secuiesc în cazul evenimentelor de la 
sfârşitul lunii mai, la care au participat mii de oameni, fără ca acţiunea să fie 
autorizată, să se ceară Ministerului de Interne să cerceteze această situaţie şi 
să comunice comisiei concluziile la care a ajuns. 
  Membrii comisiei au fost de acord ca aceste două propuneri să 
fie reţinute. 
  În finalul discuţiilor asupra acestui punct, comisia a decis ca 
sinteza cu privire la audieri şi lista problemelor ce au rezultat din ele să fie 
definitivate de biroul comisiei astfel încât la şedinţa următoare să se poată 
adopta o decizie în legătură cu toate aceste aspecte. 
   La ultimul punct înscris pe ordinea de zi, dl. preşedinte 
Marţian Dan a consultat membrii comisiei asupra programului de desfăşurare 
a lucrărilor comisiei în perioada vacanţei parlamentare. 
  S-a căzut de acord, în principiu, să fie organizate două întâlniri 
ale comisiei: una în cursul lunii iulie şi alta în ultima săptămână a lunii 
august. 
 
 
PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
 
 
Marţian Dan        Ovidiu Şincai 
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ÎNTOCMIT, 
 
 
Chisnăr Atena 


