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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, din ziua de 18 martie 1998, au fost 
prezenţi 12 membri ai acesteia, lipsind următorii deputaţi: dl. Tokay 
Gheorghe, din partea Grupului parlamentar al UDMR, care este membru al 
Guvernului şi dl. Liviu Mera, din partea Grupului parlamentar al PD. 
  La propunerea domnului preşedinte Marţian Dan a fost aprobată, 
cu unanimitate de voturi, următoarea ordine de zi: 
  1. Continuarea dezbaterilor propunerii legislative privind 
siguranţa naţională a României. 
  2. Finalizarea dezbaterii propunerii legislative de modificare a 
Legii nr. 49 din 29 iulie 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri 
invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război. 
  3. Propunerea legislativă privind accesul la documentele fostului 
Departament al Securităţii Statului. 
  La punctul 1 al ordinei de zi au fost prezentate mai multe 
amendamente de modificare şi completare a propunerii legislative privind 
siguranţa naţională a României de către următorii deputaţi: Şerban 
Rădulescu-Zoner, Wittstock Eberhard - Wolfgang, Petre Ţurlea şi Ovidiu 
Şincai. Domnul preşedinte Marţian Dan a propus unele reformulări ale celor 
15 amendamente propuse de domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner, cu 
care iniţiatorul acestora a fost de acord, iar domnul deputat Ovidiu Şincai a 
reformulat un amendament al domnului deputat Petre Ţurlea, cu care autorul 
nu a fost de acord, dar pe care majoritatea membrilor comisiei şi l-au însuşit. 
  Fiecare amendament a fost discutat şi votat aducându-se, în 
final, mai multe modificări textului propunerii legislative. 
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  Menţionăm, în continuare, amendamentele pe care le considerăm 
mai importante pentru înţelegerea naturii înseşi a unor reglementări de bază 
din cuprinsul proiectului de lege privind siguranţa naţională a României. 
  Astfel, s-a considerat necesar ca, în cuprinsul art. 3, care fixează 
faptele şi acţiunile ce pot constitui ameninţări la adresa siguranţei naţionale, 
să fie inclus, în mod explicit, pericolul reprezentat de acţiunile tinzând la 
separatism teritorial. Ca urmare, reluând o propunere de amendare a textului 
de la art. 3 lit. j) făcută de domnul deputat Petre Ţurlea constând în 
completarea textului de la acea literă cu menţionarea acţiunilor ce îndeamnă 
"la separatism teritorial sau la autonomie teritorială pe criterii etnice", 
formulare ce n-a întrunit acordul majoritar al comisiei, domnul deputat 
Ovidiu Şincai a propus reformularea ideii domnului Petre Ţurlea astfel "la 
autonomie teritorială şi separatism teritorial". 
  Acest amendament a fost însuşit de comisie, textul literei j) 
având următorul conţinut: "manifestările publice care defăimează ţara şi 
naţiunea, îndeamnă la război de agresiune, la autonomie teritorială şi 
separatism teritorial, precum şi incitarea la ură naţională, rasială, de clasă 
sau religioasă, dacă acestea sunt de natură să pună în pericol siguranţa 
naţională". 
  Ţinând seama de discuţiile care s-au purtat în şedinţa anterioară 
în legătură cu noţiunea "comunitatea de informaţii" şi cu legitimitatea de a o 
statua prin lege, aşa cum face propunerea legislativă, dar fără a lăsa nici un fel 
de echivoc în ce priveşte sensul acestei noţiuni, spre a nu se înţelege cumva 
că este vorba de o structură supra-societală, separată de societate şi capabilă 
s-o domine, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus reformularea 
alin. 4 al art. 6, sugestie însuşită de comisie. Ca urmare, acest alineat are 
următorul conţinut: "Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii 
Externe, Serviciul de Protecţie şi Pază, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, 
ca autorităţi publice autonome, precum şi structurile informative ale 
Ministerului Apărării Naţionale, ale Ministerului de Interne şi ale 
Ministerului Justiţiei, colaborează între ele alcătuind, în acest scop, 
Comunitate de  informaţii; acestea sunt singurele organe autonome şi separate 
între ele, abilitate să desfăşoare activităţi informative în România". 
  Discuţii ample a suscitat şi în şedinţa trecută (11 martie 1998), şi 
în şedinţa de astăzi, problema privind durata de timp pentru care procurorul 
abilitat poate acorda, la cererea temeinic justificată a serviciului de informaţii 
sau organului de stat cu atribuţii în acest domeniu, autorizarea unor acţiuni, 
prevăzute la alin. 1 al art. 30, de urmărire informativă a unor persoane bănuite 
a desfăşura acte ce pot aduce daune siguranţei naţionale. Autorii propunerii 
legislative au prevăzut ca durata acestei perioade să poată însuma, pe total, un 
timp ce se poate întinde până la un an şi jumătate. Comisia a socotit excesivă 
această durată şi a redus-o, pe baza însuşirii unui amendament al domnului 
Şerban Rădulescu-Zoner, la maximum un an de zile.  
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  Drept urmare, art. 31 alin. 3 va avea următorul cuprins: "Durata 
de valabilitate a autorizaţiei poate fi stabilită pe un termen de până la cel mult 
6 luni; în cazuri temeinic justificate, Procurorul General al Parchetului, care a 
emis autorizaţia, poate prelungi, la cerere, de cel mult două ori, durata 
autorizaţiei, fără a depăşi de fiecare dată trei luni. Procurorul General al 
Parchetului va fi informat despre stadiul valorificării autorizaţiei; dacă este 
cazul, el poate dispune reducerea termenului de valabilitate a acesteia sau 
chiar retragerea ei". 
  - Art. 34 alin. 1, la propunerea domnului preşedinte Marţian 
Dan, se modifică în sensul următor: "Mijloacele de obţinere a informaţiilor 
necesare siguranţei naţionale, prevăzute la art. 30 şi 31, nu trebuie să lezeze 
drepturile şi libertăţile fundamentale ale cetăţenilor, viaţa particulară, onoarea 
sau reputaţia lor ori să-i supună la îngrădiri ilegale". La acelaşi art. 34, 
domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus să se adauge un alineat, 
numerotat 5, care să garanteze dreptul persoanei supusă urmăririi informative 
de a se adresa justiţiei în cazul în care se consideră lezată în drepturile sale.  
Amendamentul a fost aprobat de comisie, textul său fiind următorul: "Orice 
persoană se poate adresa direct Curţii de Apel teritoriale pentru apărarea 
drepturilor sale,  în cazul în care se consideră lezată în urma folosirii unor 
mijloace specifice a activităţii de informaţii în vederea culegerii de date şi 
fapte despre activitatea sa, precum şi comisiilor parlamentare permanente cu 
atribuţii de control a activităţii serviciilor de informaţii". Ca urmare a 
adoptării amendamentelor menţionate, la art. 34 a fost eliminat, la propunerea 
domnului deputat Wittstock Eberhard - Wolfgang, ultimul alineat al art. 31. 
  În urma examinării şi aprobării amendamentelor menţionate  şi a 
altora la care nu ne-am referit în mod concret aici, membrii comisiei, în 
majoritatea lor (8 voturi pentru şi 2 abţineri), au acordat un aviz favorabil 
propunerii legislative privind siguranţa naţională a României. 
  La punctul 2 al ordinei de zi au avut loc, de asemenea, discuţii 
îndelungate deoarece domnii deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner, Tănase 
Tăvală şi doamna deputat Elena Iacob nu au fost de acord cu prevederea din 
articolul unic al propunerii legislative a domnului deputat Petre Ţurlea, 
conform căreia veteranii de război ce nu fac parte din categoria invalizilor să 
beneficieze, pentru fiecare an de război, de o indemnizaţie lunară mai mare ca 
cea a foştilor deţinuţi politici. 
  Domnii deputaţi Marţian Dan şi Şerban Rădulescu-Zoner au 
propus o soluţie de depăşire a divergenţelor ivite prin reformularea art. 1 din  
Legea 49/1991 astfel încât să se consacre nivelul actual al indemnizaţiei 
acordate invalizilor de război, pe de o parte, şi să se stabilească la 60.000 lei 
nivelul indemnizaţiilor  lunare acordate veteranilor de război şi văduvelor de 
război, dacă nu s-au căsătorit. Propunerea a fost acceptată cu 8 voturi pentru. 
Ca urmare, art. 1 din Legea 49/1991 are următoarea redactare: 
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  - Art. 1 "Pensionarilor, invalizilor, veteranilor şi văduvelor de 
război li se acordă o indemnizaţie, după cum urmează: 
  a) Invalizilor de război 
   - 70.109 lei lunar pentru marii mutilaţi şi cei încadraţi în 
gradul I de invaliditate; 
   - 52.653 lei lunar, pentru cei încadraţi în gradul II de 
invaliditate; 
   - 42.128 lei pentru cei încadraţi în gradul III de 
invaliditate". 
  b) Veteranilor de război 
   - o indemnizaţie de 60.000 lei lunar pentru fiecare an de 
participare  la război, la care se adaugă câte 5.000 lei pentru fiecare lună de 
participare la război ce depăşeşte un an calendaristic; 
  c) Văduvelor de război, dacă nu s-au recăsătorit 
   - o indemnizaţie lunară de 60.000 lei. 
  În ce priveşte modifcarea art. 2 alin. 1 din Legea 49/1991, 
propusă de domnul Petre Ţurlea, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner 
socoate că nu se justifică acordarea sporului lunar propus de iniţiator peste 
indemnizaţiile prevăzute la art. 1 pentru toate cele trei categorii menţionate 
acolo, ci doar pentru invalizii de război, indiferent de gradul de invaliditate. 
În consecinţă, propune reformularea textului iniţiativei legislative a domnului 
Petre Ţurlea astfel: 
  - Art. 2 (1) "Invalizii de război primesc, pe lângă indemnizaţiile 
prevăzute la art. 1 şi un spor lunar de 60.000 lei pentru fiecare an de 
participare la război, la care se adaugă câte 5000 lei pentru fiecare lună de 
participare la război ce depăşeşte un an calendaristic". 
  Propunerea domnului deputat Şerban Rădulescu-Zoner a obţinut 
8 voturi pentru şi a fost adoptată. 
  Comisia a aprobat, de asemenea, propunerea domnului deputat 
Petre Ţurlea de introducere a unui alineat nou după alin. 1 al art. 2, numerotat 
alin. 11, cu următorul conţinut: "În funcţie de evoluţia preţurilor şi tarifelor, 
indemnizaţiile prevăzute la art. 1 şi 2(1) se actualizează prin Hotărâre a 
Guvernului odată cu indexările aplicate pensiilor şi celorlalte drepturi de 
asigurări sociale de stat". 
  Punctul 3 de pe ordinea de zi a fost amânat pentru şedinţa 
viitoare a comisiei. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
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Marţian Dan      Şerban Rădulescu-Zoner  
 
 

 
   


