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La şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale din data de 8 septembrie 1999, au participat 12 
deputaţi, fiind absenţi: doamna deputată Elena Iacob, din Grupul  parlamentar 
al PNŢCD-Civic-Ecologist şi domnul deputat Petre Ţurlea, din Grupul 
parlamentar al PUNR. 

 Şedinţa a fost condusă de domnul preşedinte Marţian Dan, care, 
în deschidere, a supus spre aprobare proiectul ordinii de zi, care conţine 
următoarele puncte: 

1. Proiectul de Lege privind constituirea şi organizarea 
clerului militar  

2. Propunerea legislativă privind repartizarea în muncă a tinerilor 
absolvenţi ai învăţământului superior, profesional, liceal, tehnic şi asigurarea 
de facilităţi pentru aceştia şi angajatori  

3. Propunerea legislativă privind fondul de reinstalare a 
persoanelor disponibilizate 
  4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 
Legii    nr. 68/1992    pentru     alegerea  Camerei Deputaţilor şi Senatului, 
iniţiată de doamna deputat Daniela Popa 
  5. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea legii 
nr.   68/1992     pentru     alegerea   Camerei    Deputaţilor    şi    Senatului, 
iniţiată de domnii deputaţi Octavian Bot şi Radu Ghidău 
  6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea legii 
nr.   68/1992     pentru    alegerea     Camerei    Deputaţilor    şi   Senatului, 
iniţiată de grupul parlamentar al PUNR. 
  Ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate. 
  Înainte de a se trece la ordinea de zi, membrii comisiei l-au ales, 
cu unanimitate de voturi, pe domnul deputat Gheorghe Vâlceanu în funcţia de 
secretar al comisiei, loc rămas vacant prin decesul domnului deputat Ovidiu 
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Şincai. Propunerea a fost făcută de reprezentanţii Grupului parlamentar al 
PDSR. 
  La dezbaterea punctului 1 de pe ordinea de zi au participat ca 
invitaţi, din partea iniţiatorului (Ministerul Apărării Naţionale), Pr. Constantin 
Nicolae, şeful Secţiei de asistenţă religioasă din cadrul Ministerului Apărării 
Naţionale, şi lt. Col. Dan Raiciu, jurist în Direcţia management resurse 
umane. 
  În luările de cuvânt, cei doi invitaţi au prezentat concepţia care a 
stat la baza proiectului de lege luat în discuţie, precum şi modul în care s-a 
făcut organizarea asistenţei religioase în armată, în spiritul vechilor tradiţii 
privind asistenţa religioasă din armata română, precum şi criteriile actuale în 
domeniu în cadrul armatelor din ţările democratice. 
  S-a subliniat faptul că, în momentul de faţă, asistenţa religioasă 
în    unităţile    militare este realizată de 44 de preoţi ortodocşi, 1 preot 
romano-catolic şi un pastor baptist. Se estimează că personalul clerical va 
ajunge la 100-150 de persoane, putând fi astfel asigurată prezenţa şi a altor 
reprezentanţi provenind din rândurile altor culte recunoscute legal în 
România. S-a pus accent pe rolul ce revine preoţilor militari în scopul 
cultivării bunei înţelegeri între militari, indiferent de credinţa religioasă pe 
care o împărtăşesc.  
  Domnul lt. Col. Dan Raiciu a arătat că, în ceea ce priveşte 
salariile, avem de-a face cu un fapt paradoxal: preoţii angajaţi de armată 
poartă titulatura de preoţi militari, dar ei sunt plătiţi ca angajaţi civilil. Soluţia 
cea mai corectă i se pare a fi cea din Legea nr. 39 care s-a aplicat în perioada 
interbelică. În această lege, preoţii militari erau asimilaţi ofiţerilor. Singurele 
diferenţe erau că nu depuneau jurământul şi nu luptau cu arma în mână. De 
asemenea, preoţi militari erau şi preoţii care erau angajaţi în cadrul 
penitenciarelor şi a spitalelor militare. 
  O altă observaţie este cea făcută de pr. Constantin Nicolae şi se 
referă la faptul că preoţii miliatari nu au alte surse de venit în afara salariului, 
deoarece în momentul angajării în armată ei nu mai deţin nici o parohie. 
  După prezentarea făcută de cei doi invitaţi, o serie de deputaţi au 
adresat acestora întrebări. 
  Doamna deputat Mitzura Arghezi a cerut informaţii în legătură 
cu faptul dacă există intenţia de angajare în armată a unor preoţi din cultul 
greco-catolic şi în ce proporţie se va face această angajare, ţinând cont de 
faptul că Biserica Ortodoxă este biserică naţională. 
  Răspunsul dat a fost că, desigur, proporţia se va păstra datorită 
faptului că soldaţi greco-catolici sunt mult mai puţini la număr. Deocamdată, 
preoţi greco-catolici nu au fost angajaţi pentru că nu şi-au format cadre 
religioase, motiv pentru care atât preoţii ortodocşi, cât şi cei romano-catolici îi 
substituie momentan. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a cerut lămuriri asupra 
modului în care se va asigura asistenţa religioasă pentru militarii ce aparţin 
unor culte religioase mai reduse din punct de vedere numeric. 
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  Răspunsul a fost că se va avea în vedere, pentru aceste cazuri, 
asigurarea asistenţei religioase de către preoţi cu care se vor încheia convenţii 
civile, precum şi eliberarea unor învoiri pentru militari în scopul de a 
frecventa serviciul religios în afara unităţilor militare. 
  Domnul deputat Tănase Tăvală şi domnul deputat Liviu 
Alexandru Mera au menţionat faptul că acest proiect de lege este binevenit, 
deoarece se impune necesitatea instruirii tinerilor pe o linie civic-morală, 
capitol la care se resimt o serie de carenţe. Se impune, însă, o selecţie 
riguroasă. Faptul că sunt asimilaţi ofiţerilor superiori nu poate fi decât 
benefic, pentru că salarizarea va face atractivă această profesie şi deci şi aria 
de selecţie va fi mai mare, permiţând ca ea să fie mai riguroasă. 
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a prezentat o 
serie de considerente de principiu, care ar trebui să stea la baza asistenţei 
religioase în armată, pentru a nu se ajunge la situaţia  în care cultele reduse 
numeric să fie discriminate în favoarea Bisericii Ortodoxe. Domnia sa a 
întrebat, în continuare, pe cei doi invitaţi dacă la elaborarea textului de lege 
luat în discuţie a fost consultat şi Secretariatul de Stat pentru Culte. 
  Răspunsul a fost afirmativ. 
  Domnul deputat Ioan Pintea, care este şi preot ortodox, a salutat 
iniţierea acestui proiect de lege pe care îl socoteşte absolut necesar, subliniind 
necesitatea urgentării adoptării sale.  
  În final, membrii comisiei au decis ca continuarea dezbaterilor 
asupra acestui proiect de lege să se facă în şedinţa următoare a comisiei, când 
se vor analiza amendamentele înaintate. 

Trecându-se la punctul 2 înscris pe ordinea de zi, propunerea 
legislativă privind repartizarea în muncă a tinerilor absolvenţi ai 
învăţământului superior, profesional, liceal, tehnic şi asigurarea de facilităţi 
pentru aceştia şi angajatori, domnii deputaţi Liviu Alexandru Mera şi 
Gheorghe Vâlceanu au propus acordarea unui aviz favorabil, având în vedere 
elementele de protecţie socială pe care le propune, în contextul unei perioade 
critice din punct de vedere economic şi social.  

O serie de rezerve asupra propunerii legislative au fost exprimate 
de domnii deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner şi Wittstock Eberhard-Wolfgang. 
Domniile lor au menţionat faptul că de la prevederile acestei legi ar trebui 
exceptaţi absolvenţii care îşi găsesc singuri loc de muncă. Domnul deputat 
Şerban Rădulescu-Zoner şi-a exprimat chiar o anumită teamă de a nu se 
ajunge ca în perioada de dinainte de 1989, în care repartiţiile erau obligatorii. 
Domnia sa a subliniat faptul că şi Consiliul Economic şi Social a dat un aviz 
negativ acestei propuneri legislative. 

Domnul deputat Tănase Tăvală a propus un aviz de respingere, 
susţinând că reducerea impozitului pe salariu cu 20% la absolvenţii nou 
angajaţi, reglementare conţinută în art. 8 alin. (1), duce la discriminări 
nedorite. 

Supusă votului, propunerea legislativă luată în discuţie a primit 
aviz favorabil – 6 voturi pentru, 1 vot împotrviă şi 2 abţineri. 
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Trecându-se la dezbaterea propunerii legislative înscrise la 
punctul 3 pe ordinea de zi, propunerea legislativă privind fondul de reinstalare 
a persoanelor disponibilizate, domnul deputat Viorel Hrebenciuc a propus 
amânarea discutării sale, în timp ce domnul deputat Liviu Alexandru Mera a 
propus un aviz favorabil, considerând că aplicarea sa ar avea ca efect 
ameliorarea protecţiei sociale a şomerilor proveniţi din disponibilizările 
masive ce se fac actualmente în economie. 

Domnul deputat Tănase Tăvală şi-a exprimat, la rândul său, 
sprijinul în favoarea acordării avizului favorabil. 

Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, deşi a subliniat 
necesitatea adoptării acestei propuneri legislative a atras atenţia că textul 
conţine o serie de ambiguităţi, cum ar fi cea cuprinsă în art. 2, în care se face 
referire  la sprijinul de reinstalare şi unde se vorbeşte despre “familie”, fără a 
se preciza numărul minim din care se compune familia solicitantului, lăsând 
loc unei interpretări în care poate interveni arbitrariul. 

În final, propunerea legislativă a fost avizată favorabil cu 
unanimitate de voturi. 
Asupra ulimelor trei puncte înscrise pe ordinea de zi: propunerea legislativă 
privind modificarea şi completarea Legii    nr. 68/1992    pentru     alegerea  
Camerei Deputaţilor şi Senatului, iniţiată de doamna deputat Daniela Popa, 
propunerea legislativă privind modificarea şi completarea legii nr.   68/1992     
pentru     alegerea   Camerei    Deputaţilor    şi    Senatului, iniţiată de domnii 
deputaţi Octavian Bot şi Radu Ghidău, propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea legii nr.   68/1992     pentru    alegerea     Camerei    
Deputaţilor    şi   Senatului, iniţiată de grupul parlamentar al PUNR, o serie de 
deputaţi (Wittstock Eberhard-Wolfgang, Mitzura Arghezi, Tănase Tăvală, 
Marţian Dan) şi-au exprimat opinia ca acestora să nu li se acorde un aviz 
favorabil, deoarece  în Camera Deputaţilor s-a luat în dezbatere şi a fost 
aprobată în sesiunea precedentă modificarea Legii nr. 68/1992. 
  În discuţiile care au urmat, s-a subliniat faptul că electoratul din 
România nu are, deocamdată, o cultură politică pentru a-şi însuşi atât de 
repede modificările propuse în aceste propuneri legislative, precum şi faptul 
că implicaţiile economice şi financiare pe care le-ar avea ar fi deosebit de 
păgubitoare pentru societatea românească în acest moment.  
  Propunerile legislative au fost supuse votului, fiecare în parte, şi 
au fost respinse cu unanimitate de voturi. 
  Ordinea de zi fiind epuizată fiind epuizată, domnul preşedinte 
Marţian Dan declară închise lucrările şedinţei. 
 
 
SECRETAR,       ÎNTOCMIT, 
 
 
Şerban Rădulescu-Zoner      Chisnăr Atena 
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