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Ieri, 1 aprilie 2003, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale având pe ordinea de zi
următoarea iniţiativă legislativă: Proiectul Legii siguranţei naţionale a
României.

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.

La dezbaterea iniţiativei legislative de pe ordinea de zi, deputaţii au
propus avizarea favorabilă a acesteia într-o formă amendată. Au fost luate în
dezbatere amendamentele dlui deputat Eberhard-Wolfgang Wittstock. La
proiectul de lege. Amendamentele vizează substanţa proiectului şi se referă
la introducerea controlului justiţiei asupra autorizaţiilor de supraveghere a
persoanelor, ce sunt solicitate de serviciile de informaţii, în conformitate cu
Recomandarea nr.1402/1999 a Adunării Parlamentare a Consiliului
Europei, precum şi la limitarea altor restricţii ale drepturilor şi libertăţilor
cetăţeneşt, restricţii impuse de necesitatea protejării siguranţei naţionale.

La art.4 din proiect, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus
eliminarea sintagmei �cât şi cetăţenii României� din finalul textului, care a
devenit astfel:
    �Art. 4 � Siguranţa naţională reprezintă un interes naţional, în consonanţă
cu cel la nivel internaţional, la realizarea căreia contribuie autorităţile
publice�. Amendamentul a fost acceptat de membrii comisiei cu unanimitate
de voturi.
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Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus un amendament de
eliminare   a articolelor 7 şi 8, propunere ce a fost acceptată de membrii
comisiei cu unanimitate de voturi.

La art.10 litera k), dânsul a propus eliminarea sintagmei �persoanelor
juridice de drept public sau privat ori ale persoanelor fizice�, textul devenind
următorul:
    �k) accesarea, exploatarea, modificarea sau distrugerea fără drept a
informaţiilor şi sistemelor informatice ale autorităţilor publice�.
Amendamentul a fost votat în unanimitate de membrii comisiei.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus eliminarea
sintagmei �precum şi de la celelalte persoane juridice, publice sau private�,
textul art.17 devenind următorul:
    �Art.17 � Serviciile de informaţii şi structurile departamentale de
informaţii sunt abilitate şi să primească de la autorităţile publice şi instituţii
date, informaţii şi documente, aflate în posesia acestora, necesare îndeplinirii
atribuţiilor conferite de lege�. Amendamentul a fost acceptat de membrii
comisiei cu unanimitate de voturi.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus înlocuirea în textul
alineatului 1 al articolului 23 a sintagmei �procurorului anume desemnat de
procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie� cu
sintagma �judecătorilor de la secţiile penale ale Curţilor de Apel şi
Curţii Supreme de Justiţie�, care va fi preluată în mod corespunzător,
pentru omogenitate, şi în textele articolelor 24, 27 şi 28, cu redactarea
textului alineatului 1 în următoarea formă:
    �Art. 23 � (1) În situaţiile în care serviciile de informaţii şi structurile
departamentale de informaţii deţin date sau indicii temeinice privind
existenţa unor ameninţări la adresa siguranţei naţionale, în scopul obţinerii
de informaţii, al verificării sau completării acestora, pot solicita, în cazuri
justificate, judecătorilor de la secţiile penale ale Curţilor de Apel şi
Curţii Supreme de Justiţie, autorizarea efectuării, cu respectarea Codului
de procedură penală, în măsura în care prin prezenta lege nu se prevede
altfel�, urmând ca restul textului articolului să fie păstrat în redactarea
iniţială.
    (4) În cazul în care judecătorul constată că cererea nu este justificată, o
respinge în scris şi motivat.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a mai propus eliminarea
tezei a II-a din textul alin.(3) al art. 24, textul acestuia devenind:
  �Art.24 (3) Durata de valabilitate a autorizaţiei este de cel mult 6 luni. O
nouă autorizaţie cu privire la aceeaşi persoană poate fi solicitată şi emisă
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numai dacă cererea se bazează pe noi date şi indicii temeinice�. Şi acest
amendament a fost acceptat de membrii comisiei cu unanimitate de voturi.

Pentru a evita abuzurile şi a restrânge pe cât posibil amestecul unor
autorităţi publice în viaţa privată a persoanelor fizice, domnia sa a propus
introducerea, după art.28, a două noi alineate, 281 şi 282, cu următorul
cuprins:
    �Art. 281 � Serviciile de informaţii şi structurile departamentale de
informaţii au obligaţia de a-i 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�. Amendamentul a fost acceptat de
membrii comisiei cu unanimitate de voturi.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus, de asemenea,
completarea textului alin.(2) al art.29, prin introducerea sintagmei �al
activităţii serviciilor de informaţii şi structurilor departamentale de
informaţii�, după cum urmează:
    �Art.29 � (2) Orice persoană care se consideră vătămată în drepturile sale
prin măsurile prevăzute la alin.(1) poate, pe lângă exercitarea accesului liber
la justiţie, să se adreseze Avocatului Poporului sau să sesizeze comisiile
pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Senatului şi Camerei
Deputaţilor ori comisiile permanente de control parlamentar al activităţii
serviciilor de informaţii şi structurilor departamentale de informaţii,
după caz�.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus şi eliminarea
sintagmei �şi acţiunile aflate în desfăşurare� din textul alin.(2) al art.38, ,
acesta devenind:
      �Art.38 � (2) Activităţile referitoare la procedurile specifice utilizate şi
sursele de informaţii nu pot fi supuse controlului comisiilor parlamentare�.
    Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus - pentru a garanta
protecţia vieţii private - completarea alin.(1) al art.45 cu sintagma �şi vor fi
distruse�, textul căpătând următoarea redactare:
      �Art.45 � (1) Informaţiile privind viaţa particulară, onoarea şi reputaţia
persoanelor, cunoscute incidental în cadrul obţinerii datelor necesare
realizării siguranţei naţionale, nu pot fi făcute publice şi vor fi distruse�.
    Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus eliminarea
sintagmei �din cadre militare în activitate şi�, textul alin.(1) al art.45
devenind următorul:
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    �Art.49 � (1) Personalul serviciilor de informaţii şi al structurilor
departamentale de informaţii se compune din salariaţi civili sau, după caz,
funcţionari publici�.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus introducerea, după
alin.(1) al art.49 a unui nou alineat, având următoarea formulare:
     �În structurile departamentale de informaţii ale Ministerului
Apărării Naţionale vor funcţiona şi cadre militare în activitate�.
     Amendamentele prezentate de de dl deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang la articolele 29, 38, 45, 49 au fost votate în unanimitate.

În forma amendată, proiectul de lege a primit aviz favorabil cu
unanimitete de voturi.

            SECRETAR

deputat  Florea  Buga

Întocmit: exp. Gheorghiu V. Laurenţiu
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