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  La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi: 
dl.Brück Horst-Werner, din Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale - 
delegaţie în străinătate, dl.Ovidiu Şincai, din Grupul parlamentar  al PDSR - 
concediu, dl.Tokay Gheorghe, din Grupul parlamentar al UDMR - ministru 
delegat pe lângă primul-ministru pentru minorităţi naţionale, Olteanu Ion, din 
Grupul parlamentar al PD-USD - ministru la Ministerul Apelor, Pădurilor şi 
pentru Protecţia Mediului. 
  Lucrările şedinţei sunt conduse de dl. Marţian Dan, preşedintele 
comisiei care, în deschidere, supune spre aprobare ordinea de zi, pe care sunt 
înscrise următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de 
ziarist. 
  2. Propunerea legislativă privind accesul la dosarele întocmite - 
până la 24 februarie 1992 - de către fostele organe de securitate. 
  3. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
arendării nr.16/1994. 
  În vederea  dezbaterii propunerii legislative privind exercitarea 
profesiunii de ziarist Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a decis, în şedinţele anterioare, să asculte şi opiniile 
altor organizaţii de ziarişti decât Uniunea Ziariştilor Profesionişti pentru a 
cunoaşte poziţia acestora faţă de propunerea legislativă înaintată Camerei 
Deputaţilor de către domnul deputat Petre Ţurlea. Drept urmare, la lucrările 
comisiei participă domnii Petre Mihai Băcanu şi Vartan Arachelian, din 
conducerea Asociaţiei Ziariştilor din România şi dl. Agoston Hugo, 
preşedintele Asociaţiei Ziariştilor Maghiari din România cu sediul la Târgu 
Mureş. 
  În cursul dezbaterilor purtate, dl. Petre Mihai Băcanu, 
echivalând puţin cam forţat propunerea legislativă cu un proiect de lege a 
presei, s-a pronunţat categoric împotriva unei astfel de legi. Prelungind acest 
raţionament, vorbitorul a subliniat că, în perioada de după Revoluţia din 
decembrie 1989, au existat 7 încercări de a elabora o lege a presei. Fiecare 
proiect elaborat ulterior a fost mai reacţionar decât cel precedent. Cel pe care 
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îl discutăm acum i se pare domniei sale a fi mai rău decât legea presei din 
timpul lui Nicolae Ceauşescu. În opinia sa, propunerea legislativă a d-lui 
Ţurlea tinde spre instituirea unei conduceri centralizate asupra presei din 
România prin intermediul unui Consiliu Naţional al Ziariştilor, un soi de 
dinozaur care nu are nici un fel de raţiune de a exista. În plus, fixându-se o 
vechime de 10 ani în jurnalistică drept una din premise pentru a putea fi ales 
în respectivul consiliu, se ajunge practic la înlăturarea tinerilor ziarişti de la 
conducerea treburilor profesiunii lor, deşi ei reprezintă în jur de 80% din 
totalul ziariştilor activi astăzi în România. 
  Printre criticile aduse propunerii legislative, dl. Petre Mihai 
Băcanu a menţionat şi prevederea referitoare la condiţiile cerute pentru 
exercitarea profesiunii de ziarist (absolvirea învăţământului superior cu 
diplomă de licenţă, promovarea examenului de intrare în profesiune susţinut 
în faţa Comsiei de atestare a asociaţiei sau a uniunii profesionale etc.) pe care 
le consideră restrictive şi de natură a limita accesul talentelor în această 
breaslă. Vorbitorul s-a pronunţat, de asemenea, contra facilităţilor prevăzute 
în propunerea legislativă a fi acordate ziariştilor, cerând acordarea de 
facilităţi doar pentru presă, cum ar fi: reduceri la tarifele poştale practicate, 
reducerea TVA, reduceri de preţuri la hârtia de ziare etc. 
  Dl. Vartan Arachelian şi-a manifestat acordul faţă de cele spuse 
de dl.Petre Mihai Băcanu, insistând, în plus, asupra ideii că existenţa unui 
Consiliu Naţional al Ziariştilor comportă riscul anulării pluralismului din 
jurnalistica românească. S-a pronunţat, de asemenea, împotriva ideii de 
atestare în vederea intrării în profesiune, opinând că trebuie lăsată viaţa şi 
activitatea concretă a fiecărui ziarist, în funcţie de ceea ce scrie, să decidă 
cine are chemare pentru această profesiune şi cine nu. A mai evocat, apoi, 
lipsa transparenţei din relaţiile dintre instituţiile publice şi ziarişti, precum şi 
împrejurarea că ziariştii se feresc şi îi ocolesc pe purtătorii de cuvânt, care, 
adesea, nu spun nimic. 
  Dl. Agoston Hugo a subscris la ideile şi problemele ridicate de 
cei doi exponenţi ai Asociaţiei Ziariştilor din România insistând, la rândul 
său, asupra faptului că Uniunea Ziariştilor Profesionişti, care a lucrat 
nemijlocit la elaborarea propunerii legislative, nu i-a consultat în legătură cu 
această iniţiativă, deşi le anunţase iniţial intenţia de a-i consulta. Asociaţia pe 
care o reprezintă nu este de acord cu propunerea legislativă, deoarece ar fi o 
suprareglementare inutilă. 
  În final, membrii comisiei au adresat o serie de întrebări la care 
au răspuns cei trei invitaţi. 
  Printre problemele invocate de deputaţi au figurat: lipsa unei 
reale calităţi intelectuale a unor ziarişti; care va fi modalitatea de soluţionare 
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în cazul informaţiilor prezentate distorsionat; cum văd reprezentanţii celor 
două organizaţii exercitarea dreptului la replică în cazul în care cei lezaţi în 
unele materiale publicate socot că s-a adus atingere dreptului lor 
constituţional la propria imagine; cum se va putea trece de la un ataşament 
formal, de suprafaţă, pur verbal, al multor ziarişti, faţă de prevederile Codului 
deontologic al profesiunii, sintetizate în Rezoluţiile 1003/1993 şi 1215/1993 
ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, la asimilarea efectivă a 
principiilor şi valorilor sale în activitatea cotidiană a tuturor ziariştilor etc. 
  După ce membrii  comisiei au luat cunoştinţă şi de punctul de 
vedere al Consiliului legislativ referitor la propunerea legislativă privind 
exercitarea profesiunii de ziarist mai mulţi deputaţi (Tănase Tăvală, Mera 
Liviu, Varga Atilla) au exprimat rezerve faţă de această iniţiativă şi au propus 
să fie respinsă.   
  Supusă votului, propunerea legislativă este respinsă cu 
majoritate de voturi. 
  În continuare, s-a trecut la examinarea punctului doi înscris pe 
ordinea de zi. 
  După luările de cuvânt ale unor membrii ai comisiei (Marţian 
Dan, Şerban Rădulescu-Zoner, Tănase Tăvală, Liviu Mera, Varga Atilla), în 
care s-au referit la o serie de aspecte ale acestui proiect, s-a luat hotărârea ca 
examinarea lui să continue săptămâna viitoare. Până la acea dată se vor putea 
obţine unele informaţii exacte asupra examinării, de către Comisia juridică a 
Senatului, a trei iniţiative legislative având ca obiect accesul cetăţenilor 
români la dosarele întocmite de fosta Securitate. 
  La punctul trei înscris pe ordinea de zi, membrii comisiei au 
hotărât, în unanimitate, să acorde un aviz favorabil proiectului de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii arendării nr.16/1994, care să conţină, însă, 
şi  sugestia, făcută comisiei sesizate în fond, de reanalizare a articolului 251, 
pentru a fi corelat cu dispoziţiile Codului civil privind transmiterea pe cale 
succesorală a contractului de arendare şi cu dispoziţiile art.581 din Codul de 
procedură civilă privind regimul juridic al ordonanţei preşedenţiale. 
 
 
 
PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
 
Marţian Dan       Şerban Rădulescu-Zoner 
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ÎNTOCMIT, 
 
 
Chisnăr Atena 


