
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
 

Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale 

 
 

Proces-verbal  
al şedinţei comisiei din data de 13 decembrie 2005  

 
 
La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, fiind prezenţi domnii 

deputaţi: Nicolae Păun – preşedinte, Sasu Ion – vicepreşedinte, Varga Attila – 
vicepreşedinte, Buciuta Ştefan – secretar, Chiper Gheorghe, Cutean Vasile 
Emilian, Iustian Mircea Teodor, Longher Ghervazen, Matei Călin Lucian, Nati 
Meir, Ioan Aurel Rus, Tărniceru Petru, unicul absent fiind domnul deputat Albu 
Gheorghe care face parte din Biroul Permanent, Grupul parlamentar al Partidului 
Democrat. Domnul Călin Popescu Tăriceanu din Grupul PNL, care este membru 
al Guvernului,  a fost reprezentat, pe bază de delegaţie, de către doamna deputat 
Monica-Mihaela Ştirbu. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele 
comisiei, care, în deschidere, a supus aprobării proiectul ordinii de zi, care are 
înscris ca unic punct “Rapoartele de activitate pentru anii 2003 şi 2004 referitoare 
la îndeplinirea atribuţiilor ce revin Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 
Securităţii, potrivit Legii nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar şi 
deconspirarea securităţii ca poliţie politică”. 
 Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. Domnul Varga 
Attila a cerut introducerea unui nou punct: “Dezbateri generale asupra Legii 
privind Statutul minorităţilor naţionale”. 
 Ceilalţi membri ai comisiei s-au opus propunerii făcute, deoarece, nefiind 
inclus pe ordinea de zi, nu poate fi luat în dezbatere, necesitând un studiu 
prealabil.  
 Supusă votului, propunerea de introducere a unui punct pe ordinea de zi a 
fost respinsă cu 4 voturi pentru, şi 5 abţineri. 
 S-a trecut la dezbaterea ordinii de zi.   
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Înscris la cuvânt pe marginea raportului CNSAS, luat în dezbatere, domnii 
deputaţi Ioan Aurel Rus şi Nati Meir au menţionat că nu sunt de acord cu 
dezbaterea acestui punct în lipsa membrilor Comisiei pentru drepturile omului din 
Senat, precum şi a domnului preşedinte al Consiliului director al CNSAS 
Gheorghe Onişoru. 
 Din expunerea făcută de doamna Stela Gheorghe, consilieră, reprezentanţa   
comisiei omoloage din Senat la această şedinţă, a rezultat că membrii Senatului au 
întocmit un aviz care este favorabil rapoartelor înaintate de CNSAS, cu 
unanimitate de voturi. 
De aceeaşi părere cu domnul deputat Ioan Aurel Rus a fost şi domnul deputat 
Varga Attila, care, în cuvântul domniei sale, a subliniat că este greu de acceptat ca 
membrii Comisiei senatoriale pentru  drepturile omului să nu participe la şedinţe 
atunci când ele sunt comune, considerând că trebuie să se ia o decizie asupra 
continuării dezbaterilor în condiţiile în care acest aviz a fost făcut de către 
membrii Senatului fără participarea membrilor Comisiei din Cameră şi fără 
participarea conducătorului instituţiei care a întocmit raportul. 
 Domnul preşedinte Nicolae Păun a atras atenţia asupra faptului că cele două 
Comisii pentru drepturile omului sunt sesizate pentru aviz, raportul urmând să fie 
întocmit de comisiile juridice, care vor lua în ultimă instanţă decizia finală. În 
ceea ce-l priveşte pe domnul Gheorghe Onişoru, acesta îl însoţeşte pe domnul 
preşedinte Traian Băsescu la predarea arhivei şi inaugurarea noului local al 
arhivelor CNSAS.  
 Supusă votului, propunerea de discutarea raportului, a întrunit majoritatea 
de voturi: 7 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere. 

La ora 15,00, domnii deputaţi Nati Meir şi Ioan Aurel Rus s-au retras de la 
lucrări, considerând viciu de procedură continuarea dezbaterilor. 

Domnul deputat Gheorghe Chiper s-a pronunţat pentru acordarea unui aviz 
negativ, deoarece cele două rapoarte pe anul 2003 şi 2004, deşi sunt voluminoase, 
nu cuprind date exacte care să definească activitatea acestui consiliu. În ultimii doi 
ani, consideră domnia sa, acest consiliu a fost nefuncţional, în primul rând, 
datorită celor 11 membri ai colegiului acestui consiliu (fără a mai aminti că o serie 
dintre aceştia şi-au dat chiar demisia). Între solicitări şi rezolvări există un mare 
decalaj. În anul 2003 exista un număr restant de 2500 de cazuri, acesta mărindu-se 
în 2004 la 3200, ca să nu mai vorbim de dosarele de deconspirări.  
 Obiectivele din 2005 sunt nerealiste, motiv pentru care domnia sa va acorda 
un aviz negativ. 
 Domnul Mircea Teodor Iustian a considerat, la rândul domniei sale că 
important nu este cât de voluminos este raportul ci cât de eficientă a fost instituţia 
şi mai ales dacă şi-a atins scopul. În viziunea domniei sale, CNSAS păcăleşte cu 
materiale stufoase, dar nu îşi îndeplineşte scopul de a duce la cunoştinţa opiniei 
publice deconspirarea celor care au făcut poliţie politică.  
 Această instituţie este necesară şi este bine că ea a fost creată, dar, din 
păcate, scopul creării ei nu a fost atins. Din păcate, deşi a trecut foarte mult timp, 
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vedem că cei care au fost investiţi nu şi-au făcut datoria şi ar fi trebuit ca ei să fie 
revocaţi cu mult timp înainte. 
 Avizul negativ trebuie să se refere şi la persoanele care au făcut parte din 
consiliu, aceştia trebuind să fie demişi cu o zi înainte de expirarea termenului care 
urmează a fi prelungit conform ordonanţei de urgenţă. Aceştia trebuie sancţionaţi 
într-un fel. 
 Domnul Varga, îmbrăţişând părerile antevorbitorilor, subliniază că în 
elaborarea raportului, Comisia juridică trebuie să ţină cont de avizul nostru 
negativ, pentru că această instituţie nu poate să-şi permanetizeze activitatea. 
Propune un aviz negativ, pentru că, personal, este nemulţumit de activitatea 
acestei instituţii. 
 Domnul Sasu, în cuvântul său, a subliniat faptul că nu se poate acorda un 
aviz favorabil, deoarece, din rapoartele prezentate, imaginea activităţii rezultate 
nu este favorabilă instituţiei respective, motiv pentru care propune de asemenea, 
un aviz negativ. 
 Luând cuvântul, domnul Nicolae Păun, a menţionat că Legea nr.187/1999 
prin care s-a constituit CNSAS-ul a avut în vedere în primul rând, o “vânătoare de 
vrăjitoare”. Raportul din 2001-2002, care a fost luat în dezbatere în Camera 
Deputaţilor, la momentul respectiv, a fost apreciat ca bun, deşi nu a deconspirat 
un mare număr foarte mare de lucrători ai Securităţii care au acţionat ca poliţie 
politică. Rapoartele din 2003-2004 nu diferă foarte mult de celelalte, personal, 
considerând că nu sunt cu nimic mai rele decât cele din anii anteriori. Domnia sa a 
mai apreciat că, neavând nişte parametrii de evaluare, noi nu ne putem exprima 
decât nişte opinii. Personal, propune un aviz favorabil, iar în ceea ce priveşte 
continuarea activităţii acestei instituţii este deja o altă problemă care va fi 
analizată în momentul în care ne va fi trimisă spre dezbatere ordonanţa de urgenţă 
care prevede acest lucru. 
 Trecându-se la examinarea primei propuneri de acordarea unui aviz negativ, 
membrii comisiei au votat cu 6 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere. 
 Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Nicolae Păun a declarat 
închise lucrările şedinţei de astăzi, urmând ca mâine, 14 decembrie, comisia să se 
întrunească la ora 10,00 pentru dezbateri generale asupra Legii Statutului 
minorităţilor naţionale, iar la ora 14,00, la Sala drepturilor omului vor continua 
dezbaterile pe marginea aceleiaşi legi împreună cu comisiile sesizate pentru 
raport.  
  
 

PREŞEDINTE, 
 

Nicolae Păun 
 
 
Întocmit: Şef Cabinet Atena Chisnăr 
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