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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, desfăşurate în data de 15 septembrie 1999, 
au    participat    12 deputaţi, fiind absenţi domnul deputat Wittstock 
Eberhard-Wolfgang, din partea Grupului parlamentar al minorităţilor 
naţionale, şi domnul deputat Viorel Hrebenciuc, din Grupul parlamentar al 
PDSR. 
  În deschiderea lucărilor, domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele de şedinţă, a propus spre aprobare ordinea de zi, care conţine 
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. 118/1990 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de 
solidaritate.  
  3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe. 
  4. Propunerea legislativă privind combaterea marginalizării 
sociale. 
  5. Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea 
Legii partidelor politice. 
  6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 
privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate 
în   străinătate    ori    constituite    în prizonieri, cu modificările ulterioare. 
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  Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  La şedinţă au participat ca invitaţi din partea iniţiatorului 
(Ministerul Apărării Naţionale) domnul loc. Col Dan Raiciu şi pr. Nicolae 
Constantin. 
  În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Marţian Dan a 
informat comisia în legătură cu adresa sosită de la Direcţia pentru relaţii 
externe a Camerei Deputaţilor, prin care se cere desemnarea unui reprezentant 
al opoziţiei care să participe la a doua sesiune a Comisiei mixte 
interguvernamentale româno-ucrainiene, ce se va desfăşura la Kiev în 
perioada 27 – 29 septembrie 1999. 
  Domnul deputat Tănase Tăvală l-a propus pe domnul preşedinte 
Marţian Dan ca fiind persoana cea mai indicată să ia parte la această întrunire. 
Domnul deputat Marţian Dan a refuzat, argumentând că această perioadă, 
pentru domnia sa, este foarte aglomerată. 
  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera l-a propus pe domnul 
deputat Petre Ţurlea. Acesta, la rândul său, a refuzat considerând că nu este o 
persoană flexibilă, care să se poată mula după împrejurări şi necesităţi şi, deci, 
nu este indicat ca domnia sa să ia parte la aceste lucrări. 
  În final, membrii comisiei au fost de acord ca la mai sus amintita 
întrunire să participe domnul deputat Ioan Pintea.  
  Trecându-se la dezbaterea punctului 1 înscris pe ordinea de zi, 
domnul Marţian Dan a atras atenţia asupra faptului că titlul legii este identic 
cu cel al Capitolului II, fapt neconform cu tehnica legislativă. Părerea domniei 
sale a fost împărtăşită şi de domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner. S-a 
cerut iniţiatorului punctul de vedere, iar, după această consultare, domnul 
deputat Marţian Dan a propus ca titlul legii să rămână neschimbat, iar titlul 
Capitolului II să devină “Organizarea clerului militar”. 
  Amendamentul a fost adoptat de către membrii comisiei cu 
unanimitate de voturi. 
  S-a trecut la examinarea pe articole a proiectului de lege. 
  Domnul deputat Marţian Dan a atras atenţia că textul alin. (2) al 
art. 1, aşa cum este formulat în lege, ar putea reînvia, sub o formă voaltă, 
instituţia comunistă a “ofiţerilor politici” din armată. În sprijinul afirmaţiei 
făcute domnia sa a reamintit că în “Legea organizării clerului militar” din 
1921 accentul cădea pe faptul că preotul are ca menire satisfacerea 
necesităţilor de ordin spiritual-religios a militarilor şi nu pe educaţia lor 
patriotică, chiar şi în contextul în care în art. 7 din “Regulamentul” de aplicare 
a acestei legi, la lit. b) se stipula că preoţii militari “priveghează şi se îngrijesc 
de educarea religioasă şi morală a oştenilor”. 
  Reprezentanţii iniţiatorului au oferit explicaţii, arătând că s-a 
dorit stabilirea cât mai clară a atribuţiilor preotului militar. Dacă în armată 
acesta are calitatea de comandant spiritual al soldaţilor nu trebuie să se uite că  
preotul militar îşi desfăşoară armata şi în cadrul penitenciarelor, iar acolo 
preotul contribuie la educarea morală, precum şi la întărirea spiritului patriotic 
al deţinuţilor.  



 3

  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a opinat că educaţia 
patriotică are totuşi un caracter politic şi a solicitat eliminarea din proiectul de 
lege a textului care conţine această referire. Pentru păstrarea formulării 
iniţiale a alin. (2) al art. 1 s-au exprimat domnii deputaţi Tănase Tăvală şi 
Petre Ţurlea.  
  Propunerea de menţinere a textului a fost, în final, agreată de 
majoritatea membrilor comisiei – 5 voturi pentru, 2 voturi contra şi 2 abţineri. 
  Art. 2 a fost acceptat cu unanimitate de voturi. 
  La art. 3 discuţiile s-au axat pe respectarea libertăţii de 
conştiinţă, precum şi pe respectarea opţiuinilor confesionale ale soldaţilor, 
precum şi pe faptul că în armată preotul trebuie să îndeplinească funcţia de 
păstor spiritual. 
  Domnul deputat Marţian Dan a propus, la art. 3 alin. (1), 
introducerea unei noi teze menită să aducă o serie de precizări, şi care să aibă 
următorul conţinut: “Participarea militarilor la activităţile religioase se face pe 
baza opţiunii liber exprimate a acestora”. Această prevedere ar fi în 
conformitate atât cu Declaraţia universală a drepturilor omului, a Declaraţiei 
pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare religioasă, precum şi cu 
art. 29 din Constituţia României.  
  Amendamentul propus a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  Articolul 3 a fost adoptat cu 8 voturi pentru şi 2 abţineri. 
  Art. 4 a fost adoptat cu 9 voturi pentru şi 1 abţinere. 
  Art. 5 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
  La art. 6 alin. (1), domnul deputat Liviu Alexandru Mera a 
propus un amendament care constă din înlocuirea textului cu următorul: “În 
timpul serviciului religios preoţii militari poartă ca vestimentaţie comună 
uniforma militară clericală, indiferent de cultul căruia îi aparţin, iar în 
celelalte cazuri uniforma militară clericală adecvată”. 
  Propunerea a fost respinsă cu majoritate de voturi – 1 vot pentru. 
  Articolele 6 şi 7 au fost adoptate cu unanimitate de voturi. 
  La articolul 8, domnul deputat Petre Ţurlea a propus înlocuirea 
următorului text: “Atragerea militarilor spre o credinţă anume” prin cuvântul 
”prozelitism”. 
  Propunerea a fost respinsă cu majoritate de voturi – 1 vot pentru. 
  Discuţiile s-au oprit înaintea Capitolului II (art. 9). 
  S-a trecut la discutarea punctului 2 înscris pe ordinea de zi, 
proiectul   de    Lege   pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 118/1990 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate. 
  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera a propus un aviz 
favorabil având în vedere că şi în şedinţele din 2 şi 8 iunie comisia a acordat 
avize favorabile unor proiecte cu conţinut asemănător din punct de vedere al 
problematicii. 
  Domnul deputat Petre Ţurlea şi-a manifestat, la rândul domniei 
sale, dorinţa de a sprijini acordarea avizului favorabil, dar a fost  de părere că 
această ordonanţă a fost emisă de Guvern în scopuri pur electorale. Aşa se 
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face că domnul senator Petre Roman, aflat în “campanie electorală” prin 
Dobrogea  a şi început să administreze acest fond, promitând ţăranilor butelii 
de aragaz. 
  La rândul său, domnul vicepreşedinte Otto Weber a arătat  că 
acest lucru nu este o noutate, el înscriindu-se în practicile domnului Petre 
Roman, care a mers până acolo încât a promis chiar şi bilete de odihnă 
veteranilor de război, deşi nu are nici o calitate care i-ar putea permite acest 
lucru. 
  Domnul preşedinte Marţian Dan s-a pronunţat în sprijinul 
acordării avizului favorabil acestui proiect de lege, cu condiţia ca la 
întocmirea raportului comisia sesizată în fond să ia în considerare avizul 
Consiliului Legislativ. 
  În final, comisia a aprobat acordarea avizului favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
  S-a trecut la examinarea punctului 3 înscris pe ordinea de zi, 
proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
117/1999 privind salarizarea personalului Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.  
  Domnul deputat Petre Ţurlea s-a pronunţat împotriva avizării 
acestui proiect de lege subliniind că salariile acordate Agenţiei Naţionale 
pentru Locuinţe vor depăşi investiţiile în construcţia de locuinţe noi, având în 
vedere că în programul de perspectivă al agenţiei se prevăd pentru anul 2000 
construirea a numai 350 de locuinţe. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner s-a exprimat pentru 
acordarea avizului favorabil, dar s-a pronunţat pentru reducerea salariilor 
prevăzute în proiect, considerând că baza de calcul trebuie să fie aceeaşi cu 
cea prevăzută în grila de calcul a salariaţilor din celelalte instituţii bugetare, 
conform Legii nr. 154/1998. 
  Domnul preşedinte Marţian Dan, la rândul său, a obiectat nu 
numai asupra încălcării Legii 154/1998 dar şi asupra caracterului de urgenţă 
al acestei ordonanţe şi, mai ales, asupra faptului că Guvernul nu a ţinut seama 
de deciziile în materie ale Curţii Constituţionale. 
  S-a supus votului propunerea de respingere formulată de domnul 
deputat    Petre    Ţurlea. Propunerea nu a întrunit însă majoritatea de voturi – 
3 voturi pentru şi restul împotrivă. 
  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera a făcut o serie de 
propuneri de amendare: 
  - a propus reducerea valorii de referinţă din Anexa la ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999 de la 1.000.000 lei la 635.000 lei. 
      Amendamentul a fost admis de membrii comisiei cu majoritate 
de voturi – 8 pentru şi 1 abţinere. 

Autorul a considerat că nici argumentele de text şi nici cele din 
expunerea de motive nu justifică  această diferenţă în valoarea de referinţă 
pentru calcularea salariilor celorlalţi funcţionari publici şi funcţionarii 
agenţiei. 
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  - a propus reducerea coeficientului  de ierarhizare pentru funcţia 
de “director general” stabilit  în Nomenclatorul funcţiilor de conducere şi de 
execuţie din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi nivelul salariilor de 
bază şi al indemnizaţiilor de conducere, cuprins în Anexa la Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 117/1999, de la 10,00-11,20 la 8,5 – 9,5:  

A. Salarii de bază 
     I. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de conducere din agenţie  
Funcţia de                     Coeficientul de 
conducere                                 ierarhizare 
 
Director general                      8,5 – 9,5 
Director general adjunct       8,00  –   9,50” 
       Amendamentul a fost admis de membrii comisiei cu majoritate 
de voturi – 7 voturi pentru şi 2 abţineri. 
  - a propus reducerea coeficientului  de ierarhizare pentru funcţia 
de “director general adjunct” stabilit  în Nomenclatorul funcţiilor de 
conducere şi de execuţie din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi 
nivelul salariilor de bază şi al indemnizaţiilor de conducere, cuprins în Anexa 
la    Ordonanţa   de urgenţă a Guvernului nr. 117/1999, de la 8,00 – 9,50 la 
7,00 – 8,00: 

B. Salarii de bază 
    I. Coeficienţi de ierarhizare pentru funcţiile de conducere din agenţie 
 
Funcţia de                              Coeficientul de 
conducere                              ierarhizare 
 
Director general                    10,00 – 11,20              
Director general adjunct     7,00 -  8,00  ” 
       Amendamentul a fost admis de membrii comisiei cu majoritate 
de voturi – 7 voturi pentru şi 2 abţineri. 
  În încheierea discutării acestui punct, membrii comisiei, cu 
majoritate de voturi, au decis să îi acorde un aviz favorabil. 
  La punctul 4 înscris pe ordinea de zi au avut loc discuţii la modul 
general. Finalizarea sa, precum şi a următoarelor puncte înscrise pe ordinea de 
zi urmează să se facă în şedinţa viitoare din cauza lipsei cvorumului. 
 
 
 
SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Şerban Rădulescu-Zoner      Chisnăr Atena 


