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  La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi 
domnii: Ovidiu Şincai, din Grupul parlamentar al PDSR - aflat în delegaţie în 
străinătate, Brück Horst-Werner, din Grupul parlamentar al minorităţilor 
naţionale - aflat de asemenea în delegaţie, Tokay Gheorghe, ministru delegat 
pe lângă primul-ministru pentru minorităţi naţionale  şi dl.Oltean Ion, 
ministru la Ministerul Apelor, Pădurilor şi pentru Protecţia Mediului. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. Marţian Dan, 
preşedintele comisiei. 
  Pe ordinea de zi sunt înscrise următoarele propunerile 
legislative: 
  - propunerea legislativă privind accesul la dosarele întocmite - 
până la  
24 februarie 1992 - de către fostele organe de Securitate; 
  - propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de ziarist. 
  Continuând discuţiile la primul punct înscris pe ordinea de zi, 
deputaţii au ridicat o serie de probleme referitoare atât la conţinutul textului, 
cât şi la inoportunitatea discutării sale în procedură de urgenţă, ceea ce ar 
atrage o limitare a dezbaterii parlamentare  şi a confruntării opiniilor într-o 
problemă esenţială privind drepturile omului. Se impune ca propunerea 
legislativă să fie riguros elaborată în vederea reglementării regimului 
arhivării, gestionării şi a accesului la dosare, precum şi fixarea prin lege a 
răspunderii persoanelor implicate în aceste operaţiuni, astfel încât să se 
preîntâmpine cu desăvârşire sustragerea dosarelor, denaturarea şi mistificarea 
conţinutului lor, stârpirea oricărei tentative de utilizare incorectă a acestora ca 
pârghie a luptei împotriva adversarilor politici etc. 
  În luarea sa de cuvânt, dl. deputat Hrebenciuc Viorel a apreciat 
că propunerea legislativă este superficial întocmită, lăsând impresia că 
iniţiatorii sunt mai interesaţi de înfiinţarea instituţiei care urmează să 
gestioneze dosarele fostei Securităţi decât de rezolvarea, prin reglementări 
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precise, a aspectelor juridice, a celor ce ţin de drepturile omului şi de 
necesitatea protejării dreptului la propria imagine a cetăţenilor etc.. Domnia 
sa a atras atenţia asupra faptului că, în textul prezentat, nu se fac nici un fel 
de referiri la rezolvarea  problemelor de logistică, operaţiunea fiind deosebit 
de importantă şi amplă, urmând să antreneze un mare număr de angajaţi şi 
importante resurse financiare.  
  D-na.Mitzura Arghezi a insistat asupra faptului că instituţia care 
este propusă să gestioneze aceste dosare nu prezintă, aşa cum sunt fixate 
răspunderile ei în propunerea legislativă, suficiente  garanţii de asigurare a 
corectitudinii păstrării şi mânuirii acestor dosare spre a se evita posibilitatea 
unor răzbunări politice prin recursul la aceste dosare. 
  S-a insistat, de asemenea, în discuţii, asupra faptului că 
propunerea legislativă nu precizează modul în care se va face operaţiunea de 
predare-primire a dosarelor, măsurile ce trebuiesc luate pentru a nu se 
produce sustrageri ale unor dosare în cursul acestei operaţiuni sau încercări 
de strecurare a unor documente şi informaţii ce ar vicia şi deforma conţinutul 
lor etc. 
  Referitor la persoanele prevăzute la art.3, ale căror dosare pot fi 
consultate de cetăţenii români, dl.deputat Petre Ţurlea a propus includerea şi 
a altor persoane care, prin activitatea lor,contribuie la formarea opiniei 
publice , cum ar fi, de exemplu, ziariştii. 
  În luarea sa de cuvânt, dl.Varga Atilla a apreciat că aplicarea 
unei legi insuficient elaborate şi imprecise riscă să producă  mai mult rău 
decât bine, putând duce, dacă propunerea legislativă nu este ameliorată, la o 
bulversare a societăţii româneşti actuale. 
  Ţinând seama de poziţiile evocate mai sus şi de alte opinii 
exprimate în cursul dezbaterilor, preşedintele comisiei a sugerat ca toate 
aceste observaţii, interogaţii şi preocupări ce au reieşit din diferitele luări de 
cuvânt să fie transpuse în propuneri de amendare a textului, astfel încât, într-o 
primă şedinţă ulterioară, comisia să poată finaliza poziţia sa faţă de această 
propunere legislativă. 
  Trecându-se la punctul 2 al ordinei de zi, deputaţii au examinat 
propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de ziarist, iniţiată de 
dl.Petre Ţurlea. 
  Luările de cuvânt ale deputaţilor au evidenţiat  două puncte de 
vedere diferite în ceea ce priveşte oportunitatea adoptării acestei legi. 
  Mai mulţi vorbitori au considerat că adoptarea unei asemenea 
propuneri legislative este necesară, deoarece statuarea unor norme precise 
privind accesul în profesie, condiţiile exercitării ei ar asigura creşterea 
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profesionalismului, a gradului de răspundere a ziaristului, fără a se impieta 
accesul  la libera informaţie  şi libertatea de expresie a ziariştilor. 
  Alţi deputaţi au opinat că această propunere legislativă cuprinde 
dispoziţii cu caracter restrictiv privind accesul persoanelor la dobândirea 
calităţii de ziarist, precum şi dispoziţii ce ar putea restrânge libertatea presei. 
  În cursul dezbaterilor s-a relevat faptul că înseşi organizaţiile 
profesionale ale ziariştilor nu au o poziţie unitară faţă de ideea adoptării unei 
legi privind exercitarea profesiunii de ziarist. În scopul cunoaşterii mai exacte 
a punctelor de vedere ale principalelor organizaţii ale ziariştilor s-a convenit 
să se invite la următoarea şedinţă a comisiei a unor  reprezentanţi ai 
Asociaţiei Ziariştilor din România şi ai Asociaţiei presei maghiare din 
România. 
  În finalul şedinţei dl. Marţian Dan a prezentat adresa înaintată 
comisiei de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, prin care se solicită 
formarea unei subcomisii care să aprecieze oportunitatea instituirii unei 
comisii de anchetă a Camerei Deputaţilor care să investigheze stadiul de 
evoluţie şi organizarea sectelor în România urmând ca, în funcţie de 
concluziile la care va ajunge această subcomisie, să se comunice opinia ei 
Biroului permanent al Camerei Deputaţilor. 
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