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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 18 martie 2003

La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Filip Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu, din
Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al Guvernului.

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. Propunerea legislativă pentru prevenirea şi sancţionarea profanării valorilor

religioase
2. Propunerea   legislativă   privind    modificarea şi completarea Legii nr.189 din

8 decembrie 1999.
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl preşedinte Nicolae Păun a adus la cunoştinţa membrilor comisiei că

am fost sesizaţi, în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege pentru aprobarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2003 pentru prelungirea termenului de
depunere a actelor doveditoare prevăzut de art.22 din Legea nr.10/2001 privind
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-
22 decembrie 1989, la care Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, sesizată în
fond, are ca termen de depunere a raportului data de 21 martie 2003, drept care
propune includerea ei pe ordinea de zi a acestei şedinţe. Propunerea a fost acceptată
cu unanimitate de voturi de membrii comisiei. Şi tot cu unanimitate de voturi a fost
acceptată şi propunerea dlui deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang de a introduce
un punct nou: �Diverse�.

La dezbaterea primului punct înscris pe ordinea de zi, propunerea
legislativă pentru prevenirea şi sancţionarea profanării valorilor religioase, au
participat ca invitaţi dl Frunză Florian, consilier la Secretariatul de Stat pentru
Culte din cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, şi dna Alexe Luchiliana, consilier
juridic la Direcţia contencios a aceluiaşi minister.
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În deschiderea dezbaterilor, dl preşedinte Nicolae Păun a mulţumit
invitaţilor pentru participare şi a adus la cunoştinţa celor doi invitaţi faptul că doi
dintre iniţiatori (dl deputat Cherescu Pavel şi dna deputat Mihaela Muraru-
Mândrea) au propus, în şedinţa din data de 13 martie a.c., retragerea propunerii
legislative.

Luând cuvântul, dl Frunză Florian a atras atenţia asupra faptului că
Guvernul şi-a exprimat opinia în punctul de vedere înaintat şi, în concluzie,
dumnealor nu pot avea altă opinie, diferită de cea a Guvernului.

Întrebat de dl preşedinte care ar fi motivele pentru care propunerea
legislativă ar trebui să primească un raport de respingere, dl Frunză Florian a
enumerat câteva puncte:

- conţinutul normativ are propuneri confuze, iar soluţiile propuse sunt
ineficient conturate, adoptarea lor ducând la instituirea unor reglementări paralele;

- în ceea ce priveşte conţinutul normativ, acţiunile şi faptele la care se
referă propunerea legislativă, nu pot fi subsumate noţiunii de �profanare a valorilor
religioase�, astfel cum aceste valori sunt definite în art.1 alin.(2) ori acţiunile de
prozelitism sau cele privind comercializarea fără drept a obiectelor religioase pot fi
realizate fără ca prin aceasta să fie manifestată lipsa de respect faţă de alte
convingeri religioase, simboluri sau denumiri religioase. Pe de altă parte, în
legislaţia actuală noţiunea de �profanare� este utilizată în dreptul penal doar în
cazul infracţiunii de profanare de morminte, constând de regulă în acte efectuate cu
violenţă, prin care se manifestă lipsa de respect faţă de cel decedat. Sub acest
aspect însuşi titlul propunerii nu reflectă în mod exact obiectul de reglementare.

- definirea sensului noţiunii de �valori religioase� din art.1 alin.(2) nu
se justifică deoarece noţiunea nu este utilizată ca atare în cuprinsul propunerii, ea
întâlnindu-se numai în titlu;

- din redactarea textului rezultă că sunt sancţionate doar anumite
manifestări de prozelitism, norma din art.2 este, însă, redactată în mod neclar,
neînţelegându-se în ce mod prozelitismul ar putea fi de natură a încălca dreptul la
intimitate al individului;

- pe de altă parte, încălcarea dreptului de a avea sau a nu avea anumite
convingeri religioase constituie infracţiunea de încălcare a libertăţii cultelor,
prevăzută în art. 318 alin.(2) din Codul penal, text care pedepseşte fapta de a obliga
o persoană, prin constrângere fizică sau morală, să participe la serviciile religioase
ale vreunui cult sau să îndeplinească un act religios legat de exercitarea unui cult.
Prin urmare, dispoziţia din propunerea legislativă introduce o reglementare paralelă
în contradicţie cu principiile de tehnică legislativă.
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- propunerea legislativă nu respectă nici principiile privind
reglementarea contravenţiilor;

- propunerea legislativă nu cuprinde dispoziţia necesară de completare
în ceea ce priveşte contravenţiile, cu prevederile O.G. nr.2/2001 decât în ceea ce
priveşte confiscarea bunurilor rezultate din contravenţie, precum şi destinaţia
acestor sume;

- art.4 este inutil deoarece este de principiu că legea intră în vigoare la
data publicării în Monitorul Oficial dacă în cuprinsul ei nu este indicată o altă dată,
ulterioară;

- forma de atestare a legalităţii adoptării legii face trimitere la art.74
alin.(1) din Constituţie deşi, prin obiectul de reglementare, propunerea legislativă
face parte din categoria legilor ordinare, nu din cea a legilor organice.

Expunerea fiind încheiată, dl preşedinte Nicolae Păun a întrebat
participanţii   dacă   mai   există   comentarii.   Neînscriindu-se   nimeni  la cuvânt,
dl preşedinte a supus spre aprobare acordarea unui aviz de respingere, cu care
membrii comisiei au fost de acord cu unanimitate de voturi.

În continuare, dnii deputaţi Wittstock Eberhard-Wolfgang şi Mera
Liviu-Alexandru au cerut o serie de lămuriri asupra fazei în care se află Legea
cultelor, întrebând pe cei doi reprezentanţi asupra perioadei în care dumnealor
estimează că va fi înaintată Parlamentului.

Dl consilier Frunză Florian a spus că legea este în lucru, neputând să
precizeze, nici măcar în termeni relativi, data asupra căreia cei doi deputaţi şi-au
formulat interogaţia.

Propunerea legislativă de la punctul doi al ordinii de zi a fost amânată,
la cererea preşedintelui şi cu votul unanim al membrilor comisiei, datorită faptului
că nu există anexat punctul de vedere al Consiliului Legislativ.

Punctul trei înscris pe ordinea de zi, proiectul de Lege pentru
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2003 pentru prelungirea
termenului de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art.22 din Legea
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, a primit un aviz favorabil, la
propunerea dlui preşedinte Nicolae Păun, cu unanimitate de voturi.

La capitolul �Diverse� dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a
propus ca din partea comisiei noastre să se formuleze o adresă către Biroul
permanent al Camerei Deputaţilor, prin care să fim sesizaţi pentru aviz cu proiectul
Legii siguranţei naţionale a României (P.l.196/2003). Această lege, a spus
vorbitorul, are deosebit de multe puncte convergente cu obiectele de activitate ale
comisiei noastre. Membrii comisiei au fost de acord cu propunerea făcută, cu
unanimitate de voturi.

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

Florea Buga Chisnăr Atena
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