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  În ziua de 14 mai 1997 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, cu următoarea 
ordine de zi: 
  - dezbaterea propunerii legislative privind exercitarea profesiunii 
de ziarist; 
  - dezbaterea propunerii legislative privind accesul la dosarele 
întocmite - până la 24 februarie 1992 - de către fostele organe de securitate; 
  - dezbaterea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.16/1994. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. Marţian Dan, 
preşedintele comisiei. 
  Au fost prezenţi 12 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: Oltean Ion, 
din Grupul parlamentar al USD-PD, Tokay Gheorghe, din Grupul 
parlamentar al UDMR- care sunt membrii ai Guvernului, Brück Werner-
Horst, din Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale - care participă la un 
simpozion în Germania şi Ovidiu Şincai, din Grupul parlamentar al PDSR. 
  La primul punct al ordinei de zi, deputaţii au continuat discuţiile, 
începute în şedinţele anterioare ale comisiei, la propunerea legislativă privind 
exercitarea profesiunii de ziarist, iniţiată de dl.Petre Ţurlea, deputat PUNR, 
propunere în elaborarea căreia s-a implicat şi Uniunea Ziariştilor 
Profesionişti din România. 
  La şedinţă au participat, ca invitaţi, domnii Petre Mihai Băcanu, 
Vartan Arachelian, din partea conducerii Asociaţiei Ziariştilor Români şi dl. 
Agoston Hugo, preşedintele Asociaţiei Ziariştilor Maghiari din România cu 
sediul la Târgu Mureş, care au prezentat poziţia celor două asociaţii faţă de 
propunerea legislativă privind exercitarea profesiunii de ziarist. 
  Cei trei  invitaţi au apreciat că această propunere legislativă nu 
este oportună, deoarece legislaţia actuală cuprinde o serie de dispoziţii care  
reglementează condiţiile exercitării profesiei de ziarist şi garantează libertatea 
presei. 
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  De asemenea, exponenţii celor două asociaţii  au opinat că 
propunerea legislativă stipulează unele dispoziţii cu caracter restrictiv, care, 
dacă ar fi adoptate, ar putea duce la îngrădirea  accesului la profesiunea de 
ziarist şi la instituirea unui soi de control centralizat asupra presei din 
România, prin instituirea Consiliului Naţional al Ziariştilor propus în cadrul 
iniţiativei legislative a domnului Petre Ţurlea. 
  Pentru asigurarea unor condiţii favorabile exercitării profesiunii 
de ziarist şi creşterea calităţii presei, invitaţii au sugerat că ar fi necesară, mai 
degrabă, o lege a accesului  ziariştilor la informaţie, care să stabilească 
obligaţii şi răspunderi precise pentru instituţiile publice transmiterii corecte şi 
prompte a informaţiilor de interes general  către ziarişti. De asemenea, în 
opinia acestora, ar trebui reactualizat Codul deontologic al profesiunii de 
ziarist dar care să fie adoptat în interiorul breslei, de către toate asociaţiile 
profesionale ale ziariştilor şi nu printr-o lege sau alt act normativ al statului. 
  După ce invitaţii au răspuns la întrebările deputaţilor, membrii 
comisiei au încheiat dezbaterile la propunerea legislativă privind exercitarea 
profesiunii de ziarist. Supusă la vot, propunerea legislativă nu a fost avizată 
de către comisie pe motiv că aceasta ar conţine unele prevederi ce ar putea 
aduce atingere unor drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului, prevăzute şi 
ar limita accesul persoanelor la profesiunea de ziarist. 
  La punctul doi al ordinei de zi, comisia a reluat dezbaterile la 
propunerea legislativă privind accesul la dosarele întocmite - până la 24 
februarie 1992 - de către fostele organe de securitate. 
  În cadrul acestora, dl. Marţian Dan, preşedintele comisiei s-a 
referit la unele aspecte interesante şi demne de atenţie conţinute în Legea 
germană referitoare la documentele Serviciului Securităţii Statului din fosta 
Republică Democrată Germană. În continuare, a relevat faptul că propunerea 
legislativă înaintată Camerei Deputaţilor conţine şi o serie de omisiuni care,  
dacă nu vor fi remediate, pot avea consecinţe negative asupra calităţii legii şi 
eficienţei reglementărilor sale: insuficienta reglementare a aspectelor practice 
ale operaţiunilor de predare-preluare a dosarelor întocmite de organele fostei 
Securităţi, astfel încât să se asigure deplina corectitudine a acestui act şi 
preîntâmpinarea oricăror posibilităţi de intervenţie în conţinutul dosarelor; 
tratarea extrem de sumară a obligaţiilor ce revin personalului de specialitate 
care va activa în cadrul Institutului român pentru studierea arhivelor 
Securităţii, pe linia asigurării unei corectitudini absolute în mânuirea, 
prelucrarea  şi darea spre consultare către cei îndreptăţiţi a dosarelor; 
necesitatea păstrării confidenţialităţii asupra  informaţiilor din dosare, pe care 
le deţin angajaţii institutului; absenţa unor reglementări de ordin arhivistic cu 
privire la păstrarea, prelucrarea şi circuitul dosarelor, etc.  
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  Domnii deputaţi Liviu Mera şi  Varga Atilla au stăruit, la rândul 
lor, asupra insuficientei conturări a conceptului însuşi al acestei legi şi asupra 
unor soluţii îndoielnice din proiect. 
  Întrucât la Senat trei iniţiative legislative cu o tematică similară 
sunt pe cale de  finalizare de către comisia sesizată în fond, iar raportul este 
în curs de redactare, deputaţii au apreciat că ar fi util să cunoască concluziile 
la care a ajuns respectiva comisie. Pentru acest motiv, dar şi pentru ca 
deputaţii să poată să studieze şi legea germană din acest domeniu, comisia a 
hotărât ca dezbaterea pe articole a propunerii legislative să continue în 
şedinţa sa viitoare. 
  În final, la punctul  3 al ordinei de zi, membrii comisiei au 
examinat şi avizat proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
arendării nr.16/1994, sugerând Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, 
sesizată în fond,  să reanalizeze articolul 251 prin prisma corelării acestuia cu 
dispoziţiile Codului civil privind transmiterea pe cale succesorală a 
contractului de arendare şi cu art.581 din Codul de procedură civilă privind 
regimul juridic al ordonanţei preşedinţiale. 
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