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  La şedinţă au fost prezenţi un număr de 12 deputaţi, lipsind: 
dl.Oltean Ioan, din Grupul parlamentar USD-PD şi dl.Tokay Gheorghe, din 
Grupul parlamentar al UDMR - care sunt membri ai Guvernului, dl.Ovidiu 
Şincai, din Grupul parlamentar PDSR - delegaţie străinătate şi dl.Otto Weber, 
din Grupul parlamentar PNŢCD-Civic-Ecologist - delegaţie în ţară. 
  În deschiderea lucrărilor dl. Marţian Dan, preşedintele comisiei, 
a prezentat spre aprobare ordinea de zi, pe care sunt înscrise următoarele 
puncte: 
  1. Propunerea legislativă privind accesul la dosarele întocmite - 
până la 24 februarie 1992 - de către fostele organe de securitate. 
  2. Propunerea legislativă privind organizarea Secretariatului de 
Stat pentru Culte ca Minister al Cultelor. 
  3. Propunerea legislativă 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 a celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri. 
  4. Prezentarea concluziilor grupului de lucru al comisiei în 
legătură cu constituirea unei comisii de anchetă care să investigheze evoluţia 
sectelor religioase în România. 
  5. Diverse 
  Ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate. 
  La primul punct înscris pe ordinea de zi, propunerea legislativă 
privind accesul la dosarele întocmite - până la 24 februarie 1992 - de către 
fostele organe de securitate, s-au finalizat dezbaterile începute în şedinţele 
anterioare ale comisiei. 
  Înainte de vot unii vorbitori au specificat că această lege este 
binevenită, dar nu poate fi acceptată, în nici un caz, în forma prezentată 
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actualmente de iniţiator, ci într-o altă formulare, mult mai atent şi concret 
elaborată. 
  Supusă la vot propunerea legislativă a întrunit egalitate de voturi: 
5 voturi pentru, 3 împotrivă şi 2 abţineri.   
  Trecându-se la dezbaterea punctului 2 al ordinii de zi, 
propunerea legislativă privind organizarea Secretariatului de Stat pentru Culte 
ca Minister al Cultelor, membrii comisiei au apreciat că trebuie dat un aviz de 
respingere (2 voturi pentru şi 10 împotrivă).  
  Unul dintre argumentele evocate a fost acela că transformarea 
secretariatului în minister, schimbarea de titulatură nu duce prin sine la o 
îmbunătăţire calitativă a muncii în acest domeniu. Pentru atingerea acestui 
obiectiv este necesară majorarea fondurilor alocate de la bugetul de stat în 
beneficiul activităţilor desfăşurate de cultele religioase. 
  O altă motivaţie este aceea că aproape în toate ţările Europei, cu 
excepţia Iugoslaviei, nu există instituţii similare, ci numai organe ale 
administraţiei publice centrale cu atribuţii în domeniul drepturilor şi 
libertăţilor religioase, al sprijinirii activităţilor bisericilor. 
  S- a apreciat, de asemenea, că înfiinţarea acestui minister ar duce 
la modificarea structurii şi componenţei Guvernului şi, implicit, la necesitatea 
declanşării  procedurilor constituţionale pentru o nouă investitură a 
Guvernului, fapt ce nu se justifică numai pentru acest motiv. 
  Propunerea legislativă înscrisă la punctul trei al ordinii de zi 
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 a celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, a fost acceptată cu 
unanimitate de voturi în forma propusă de iniţiator. 
  Înainte de a se trece la dezbaterea ultimei probleme înscrise pe 
ordinea de zi, dl. preşedinte Marţian Dan a dat citire scrisorii, adresată 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 
de către Ministerul Afacerilor Externe în legătură cu unele sesizări primite de 
la două organizaţii internaţionale specializate în apărarea drepturilor omului 
("Drepturile Omului fără Frontiere" şi "Comitetul Helsinki pentru România") 
cu privire la înrăutăţirea situaţiei minorităţilor religioase din ţara noastră, care 
ar fi intervenit prin schimbarea politicii în domeniul cultelor de către noul 
Guvern ales democratic. 
  Subiectul scrisorii fiind în strânsă legătură cu penultimul punct 
înscris pe ordinea de zi (oportunitatea instituirii unei comisii de anchetă care 
să investigheze evoluţia sectelor religioase în România) a fost amplu comentat 
de către membrii comisiei, care au ajuns la concluzia că, pentru cunoaşterea 
mai detaliată a problemelor invocate în scrisoare, să fie invitat la lucrările 
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şedinţei viitoare dl. Gheorghe Anghelescu - secretar de stat la Secretariatul de 
Stat pentru Culte. 
  În finalul şedinţei, dl.deputat Pintea Ioan a prezentat concluziile 
grupului de lucru, constituit dintr-un număr de 6 membri ai Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu privire la 
necesitatea instituirii unei comisii parlamentare care să investigheze evoluţia 
sectelor religioase în România. Domnia sa  a relevat faptul că, datorită 
importanţei acestei probleme, precum şi în urma constatării intensificării 
acţiunii diverselor secte în România, grupul de lucru a apreciat că este necesar 
să se propună Biroului permanent al Camerei Deputaţilor constituirea unei 
comisii de investigare, din care să facă parte reprezentanţi ai întregului 
spectru politic parlamentar. 
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