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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 1 aprilie 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 a fost înscris, ca unic punct, proiectul Legii siguranţei naţionale a României.

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Membrilor comisiei le-au fost înaintate amendamentele formulate de

dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang.
În deschiderea dezbaterilor, dl deputat Tokay Gheorghe, însuşindu-şi

în totalitate amendamentele, a propus acordarea unui aviz favorabil.
De aceeaşi părere a fost şi dl deputat Mera Liviu-Alexandru.
Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a ţinut să facă o serie de

precizări, şi anume: considerând că acest proiect de lege are importante implicaţii
în respectarea drepturilor omului, personal, a cerut, cu ceva timp în urmă,  Biroului
permanent al Camerei Deputaţilor să i se ofere posibilitatea şi Comisiei pentru
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale să fie sesizată pentru
aviz. Domnia sa a menţionat că în elaborarea amendamentelor înaintate a ţinut cont
de observaţiile înaintate de APADOR-CH.

Dl deputat Nicolae Păun, în luarea sa de cuvânt, a declarat că nu are
nici un fel de obiecţii asupra amendamentelor înaintate de dl deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang, dar că are serioase îndoieli că cele de la punctul 5, care se
referă la art. 23, 24, 27 şi 28, nu vor ridica vii probleme şi discuţii comisiilor
sesizate în fond.

Dl deputat Tokay Gheorghe, la rândul său, a precizat faptul că tocmai
aceste amendamente aduc statutul de independenţă justiţiei. În propunerile înaintate
au fost alese aceste soluţii tocmai pentru a scoate de sub supravegherea justiţiei atât



controlul parlamentar, cât şi controlul judiciar. Dacă se vor adopta aceste
amendamente se va crea un echilibru între modul cum lucrează aceste organisme şi
controlul celor două instituţii (juridic şi parlamentar). Domnia sa a atras atenţia
asupra faptului că, dacă propunerile de amendare nu vor fi acceptate, personal, nu
va fi de acord cu avizarea favorabilă a proiectului de lege. În închierea expunerii
făcute, dl deputat Tokay Gheorghe a cerut să fie stipulat în mod expres în aviz ca
pe viitor comisiei să-i fie date spre analiză în fond (raport) proiectele importante
care vizează atât drepturile omului, cât şi încălcarea lor.

S-a   trecut   la  examinarea pe articole a amendamentelor înaintate de
dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang.

Considerând că realizarea siguranţei naţionale este o sarcină care
revine exclusiv serviciilor de informaţii şi structurilor departamentale de informaţii,
dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a considerat că este absurd să se ceară
altora să contribuie la activităţi care, fiind secrete, nu pot fi cunoscute de cetăţeni
sau de persoane juridice de drept public şi privat. În consecinţă, propune
reformularea art.4 astfel: �Siguranţa naţională reprezintă un interes naţional în
consonanţă cu cel la nivel internaţional la realizarea căreia contribuie autorităţile
publice competente�. În consecinţă, sintagma �cât şi cetăţenii României�  va fi
eliminată. Tot eliminate vor fi şi art.7 şi art.8. Cele două propuneri de amendare
au fost acceptate cu unanimitate de voturi.

Tot cu unanimitate de voturi a fost aprobată şi solicitarea de eliminare
a sintagmei �persoanelor juridice de drept public sau privat ori ale persoanelor
fizice�, de la art.10 lit.k). Domnia sa a motivat această cerere de eliminare datorită
faptului că extinderea protecţiei sub pretextul siguranţei naţionale asupra
informaţiilor şi sistemelor informatice ale persoanelor juridice de drept public sau
privat şi ale persoanelor fizice este nejustificată.

Aducând aceeaşi motivare ca la punctele 1 şi 2, dl deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang a propus eliminarea sintagmei �precum şi la celelalte
persoane juridice, publice sau private�, de la art.17. Propunerea a fost acceptată
cu unanimitate de voturi.

Invocând Recomandarea 1402 (1999) a Adunării Parlamentare a
Consiliului Europei, conform căreia supravegherea persoanelor se poate efectua
numai pe baza �unei autorizaţii speciale a priori de puterea judecătorească� s-a
propus ca art.23, 24, 27 şi 28  să se modifice, în sensul că nu procurorul desemnat
desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de
Justiţie, ci judecătorii de la secţiile penale ale Curţiilor de apel şi Curţii Supreme
de Justiţie să elibereze autorizaţiile de supraveghere solicitate de serviciile de
informaţii şi structurile departamentului de informaţii. Propunerea a fost acceptată
cu unanimitate de voturi.

Tot cu unanimitate de voturi a fost acceptată şi propunerea de
eliminare a tezei a II-a de la art.24 alin.(3) � (în cazuri temeinic justificate,
procurorul anume desemnat � de fiecare dată 3 luni). Motivarea dlui deputat
Wittstock Eberhard-Wolfgang a fost că limitarea valabilităţii autorizaţiei de



supraveghere la maximum 3 luni este o solicitare expresă, cuprinsă în aceeaşi
Recomandare 1402 din 1999  a A.P.C.E.

Pentru a evita abuzurile şi a restrânge pe cât posibil amestecul unor
autorităţi publice în viţa privată a persoanelor fizice, dl deputat Wittstock Eberhard-
Wolfganga propus introducerea, după art.27, a două articole noi, 281 şi 282, având
următorul conţinut: �art. 281 � Serviciile de informaţii şi structurile
departamentale de informaţii au obligaţia de a informa periodic pe judecătorii
care au emis autorizaţiile prevăzute la art.23 asupra progreselor înregistrate.
Judecătorul are dreptul de a anula autorizaţia în situaţia în care  nu constată
progrese�.

�art.282 � Serviciile de informaţii şi structurile departamentale de
informaţii au obligaţia ca la încetarea autorizaţiei să comunice persoanelor
vizate că au făcut obiectul supravegherii�.

Amendamentele au fost votate în unanimitate.
Un alt amendament a fost făcut la art.29 alin.(2) pentru claritatea

formulării: �orice persoană � poate � să sesizeze � comisiile permanente de
control parlamentar al activităţii serviciilor de informaţii şi structurilor
departamentale de informaţii, după caz�. Amendamentul a fost acceptat cu
unanimitate de voturi.

La art.38 alin.(2) se propune eliminarea sintagmei �şi acţiunile aflate
în desfăşurare� pentru a preveni sau curma abuzuri posibile. Controlul parlamentar
în formularea actuală este doar post factum. Alineatul urmează să aibă următoarea
formulare: �Activităţile referitoare la procedurile specifice utilizate şi sursele de
informaţii nu pot fi supuse controlului comisiilor parlamentare�. Amendamentul a
fost votat cu unanimitate de voturi.

Pentru  a garanta protecţia vieţii private, dl deputat Wittstock
Eberhard-Wolfgang a propus ca art.45 alin.(1) să fie completat la final cu sintagma
�� şi vor fi distruse�. Amanedamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi.

Invocând, din nou, Recomandarea 1402 (1999) a A.P.C.E., unde se
face următoarea precizare: �este preferabil ca serviciile secrete interne să nu fie
organizate ca structuri militare. Nici serviciile de informaţii civile nu trebuie
organizate în sistem militar sau semimilitar�, dl deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang a propus încă două amendamente:

- la art.49 alin.(1) eliminarea sintagmei �� din cadre militare şi
activităţi şi ��

- la art.49 introducerea, după alin.(1), a unui nou alineat alin.11, având
următoarea formulare: �alin.11 � În structurile departamentale de informaţii ale
Ministerului Apărării Naţionale vor funcţiona şi cadre militare în activitate�.

Şi aceste două propuneri de amendare, precum şi proiectul de lege în
întregul său, au primit un vot în unanimitate.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl deputat Nicolae Păun a declarat închise
lucrările comisiei.



SECRETAR,

Florea Buga
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