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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele   minorităţilor   naţionale   din   data de 29.09.1999 au participat 
13 deputaţi, fiind absent domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner, din Grupul 
parlamentar al PNL, aflat într-o delegaţie parlamentară în străinătate. 
  Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Proiectul de Lege privind constituirea şi organizarea clerului 
militar -  continuarea dezbaterilor.   

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităţi care se acordă Companiei 
Naţionale Poşta Română S.A. pentru plata drepturilor de protecţie socială la 
domiciliul beneficiarilor. 
  3. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea localurilor intime. 
  La punctul 1 al ordinii de zi, au continuat dezbaterile pe articole 
ale proiectului de Lege privind constituirea şi organizarea clerului militar, în 
prezenţa reprezentanţilor iniţiatorului. 
  În cursul examinării acestui proiect de lege s-au adus unele 
modificări articolelor 12, 13 şi 15 prin care s-a urmărit  corecta corelare a 
textelor propuse cu alte acte normative în vigoare la care se face trimitere  în 
unele din aceste articole şi o mai bună redactare a textelor.  
  Membrii Comisiei au adoptat, de asemenea, un amendament 
propus de domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang care statuează ca, în 
proiectul de lege, să se utilizeze peste tot noţiunea de cult religios în loc de 
biserică sau biserici, astfel încât să se asigure unitatea terminologică a acestei 
legi cu cea utilizată de art. 29 din Constituţia României.  
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  Domnul deputat Marţian Dan a făcut unele propuneri de 
amendare a articolului 16 din proiectul de lege, în sensul unei mai fireşti 
corelări a drepturilor de care urmează să beneficieze preoţii militari cu cele 
acordate ofiţerilor activi în baza dispoziţiilor Legii privind statutul cadrelor 
militare nr. 80/1995. Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au votat 
pentru propunerile prezentate. 
  Discuţii mai ample s-au purtat în legătură cu dispoziţiile art. 17 
din proiectul de lege şi cu redactarea textelor unor litere din respectivul 
articol. Pe baza unei propuneri a domnului deputat Marţian Dan s-a adus o 
precizare a textului de la litera a), astfel încât să reiasă limpede faptul că 
participarea militarilor la activităţile oficiate de preoţii militari pe linia 
realizării îndatoririlor ce le revin  se face în condiţiile  stipulate la alin. (1) al 
art. 3 din proiectul de lege, respectiv pe baza opţiunii liber exprimate a 
militarilor. Unele controverse a suscitat textul de la litera f) a acestui articol 
care stipulează că preotul militar “participă, prin mijloace pastorale specifice, 
la formarea spirituală, la prevenirea şi combaterea manifestărilor antisociale, 
cât şi a celor îndreptate împotriva ordinii constituţionale ori a capacităţii de 
luptă”. În privinţa acestui text s-au conturat 3 puncte de vedere: unul care a 
susţinut adoptarea lui în formularea prezentată în proiectul de lege (opinia 
doamnei deputat Mitzura Arghezi şi a domnilor deputaţi Petre Ţurlea şi 
Tănase Tăvală); altul care a arătat că preotul militar trebuie să se ocupe de 
formarea spirituală a militarilor (opinia domnului deputat Tokay György); un 
al treilea care concepe îndatorirea preotului militar în termeni de formare 
spirituală şi de combatere a manifestărilor antisociale (opinia domnului 
deputat Marţian Dan). După cum se obsevă, ultimele două puncte de vedere 
pun accent pe ideea că îndatorirea principală a preoţilor militari este aceea de 
pastoraţie religioasă a militarilor, în sarcina lor netrebuind a fi puse obiective 
comportând discuţii în jurul ordinii constituţionale ce îi plonjează direct pe 
aceşti preoţi în sfera politicului şi a confruntărilor politice din societate şi care 
se răsfrâng, sub o formă sau alta, şi în armată. 
  Totuşi, în urma discuţiilor purtate, majoritatea membrilor 
comisiei s-au pronunţat pentru menţinerea textului literei f) în formularea din 
proiectul de lege. 

În continuarea dezbaterilor, s-a adus o modificare textului de la 
litera g) a art. 17. S-a trecut, apoi, la votarea textului art. 17 modificat, în 
favoarea lui pronunţându-se 9 deputaţi, iar unul s-a abţinut.  

Luându-se în examinare art. 18 din proiectul de lege, s-a căzut de 
acord să fie eliminat deoarece problematica ce o reglementează acest articol 
şi-a găsit soluţionarea prin modificările aduse, în timpul dezbaterilor din 
Comisie, articolului 16. 

La art. 19, care tratează, în spiritul unor dispoziţii din Legea 
privind statutul cadrelor militare nr. 80/1995, aspecte ale interzicerii sau 
restrângerii exerciţiului unor drepturi şi libertăţi pentru preoţii militari, s-a 
adus, la propunerea domnului deputat Liviu Alexandru Mera, o amendare a 
textului de la lit. d) care prevede că “opiniile politice [ale preoţilor militari] 
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pot fi exprimate numai în afara serviciului, dar nu în faţa militarilor 
păstoriţi”. 

La alin. (2) al art. 20, a fost acceptată, cu unanimitate de voturi 
de către membrii comisiei, propunerea de inserare a două teze noi – 
aparţinând domnului deputat Ioan Pintea  astfel încât să se precizeze unele 
aspecte legate de conferirea unor medalii şi ordine militare preoţilor militari 
care s-au distins prin rezultate meritorii obţinute în activitatea lor. Cele două 
teze propuse să întregească textul alin. (2) al art. 20 au următoarea redactare: 
“Conferirea decoraţiilor şi titlurilor de onoare preoţilor militari se face 
potirivt reglementărilor aplicabile cadrelor militare. Prin vechime efectivă 
în serviciul militar se va înţelege, în cazul preoţilor militari, perioada de 
când cei în cauză au dobândit această calitate în condiţiile prezentei legi şi 
până la pierderea ei”. 

În continuarea dezbaterilor, s-au adus unele precizări şi nuanţări 
şi la alte articole din proiectul de lege. 
  În urma finalizării dezbaterilor din Comisie s-a hotărât adoptarea  
textului proiectului de lege, în forma amendată, şi elaborarea raportului la 
acesta pentru a fi înaintat în vederea examinării lui în plenul Camerei 
Deputaţilor. 
  A fost, de asemenea, avizat favorabil, cu unanimitate de voturi,  
proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi, pentru aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 26/1999 privind unele facilităţi care se acordă 
Companiei Naţionale Poşta Română S.A. pentru plata drepturilor de protecţie 
socială la domiciliul beneficiarilor.  
  La punctul 3 al ordinii de zi au avut loc dezbaterile generale 
asupra propunerii legislative privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
localurilor intime.  
  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera, susţinut şi de domnul 
deputat Petre Ţurlea, a propus avizarea favorabilă a propunerii legislative, 
insistând asupra faptului că adoptarea unei legi în acest domeniu va permite 
controlul medical al persoanelor angrenate în fenomenul prostituţiei, cu efecte 
salutare asupra sănătăţii  celor care recurg la servicii de acest gen.   

Un punct de vedere similar a exprimat în intervenţia sa domnul 
deputat Tănase Tăvală, care a arătat că doar singură protejarea tinerilor 
împotriva bolilor cu transmisie sexuală ar fi suficientă pentru a justifica 
adoptarea acestei iniţiative legislative; aceasta însă nu este de natură să curme 
prostituţia clandestină sau mascată, care există şi la ora actuală. Dânsul a 
obiectat, totodată, şi asupra titlului legii, subliniind că statul nu se poate ocupa 
de “funcţionarea localurilor intime”.  

În favoarea avizării s-a pronunţat şi domnul deputat Varga Attila, 
arătând că implementarea acestei legi ar permite jugularea fenomenelor 
infracţionale asociate  fenomenului prostituţiei şi că acest fapt ar constitui un 
câştig pentru societate.  

O opinie foarte critică a exprimată doamna deputată Mitzura 
Arghezi, care a evidenţiat că adoptarea acestei legi ar consacra de jure un 
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fenomen degradant pentru femei, încurajând exploatarea acestora, în 
condiţiile în care prostituatele nu ar putea fi protejate – în  baza acestei legi – 
împotriva abuzurilor de orice fel din partea patronilor de localuri intime. În 
consecinţă, doamna deputată Mitzura Arghezi a propus respingerea acestei 
propuneri legislative.  
  O poziţie negativă faţă de propunerea legislativă a exprimat şi 
domnul deputat Otto Weber. 
  S-a hotărât ca examinarea amendamentelor pe care le-au anunţat 
unii deputaţi în cursul dezbaterilor să aibă lor la următoarea şedinţă a 
Comisiei. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 
 


