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  La lucrările comisiilor reunite pentru drepturile omului ale celor 
două Camere, au participat 10 deputaţi şi 4 senatori, lipsind, dintre deputaţi, 
dl. Ioan Pintea – independent, precum şi Marţian Dan, Gheorghe Vâlceanu şi 
Viorel Hrebenciuc, din Grupul parlamentar al PDSR  - care s-a retras anterior 
atât de la lucrările plenului Camerei, cât şi ale comisiilor permanente. 
  Şedinţa a avut ca obiect – în afara ordinii de zi curente, pe care 
au fost înscrise trei iniţiative legislative – audierea domnului Valeriu Stoica, 
în vederea validării sale pentru funcţia de ministru al justiţiei. 
  Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă privind obligativitatea Guvernului 
României de a stabili periodic indicatorii sociali minimali pentru determinarea 
costului vieţii şi a unui nivel de trai decent. 
  2. Proiectul   de   Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 192/1999     privind     înfiinţarea     Agenţiei  pentru  Protecţia  
Drepturilor Copilului   şi   reorganizarea   activităţilor    de    protecţie   a   
copilului . 
  3. Propunerea legislativă privind protecţia şi încadrarea în muncă 
a unor cadre militare şi salariaţi civili care îşi încetează activitatea în condiţii 
deosebite. 
  În prima parte a şedinţei, condusă de  dl. deputat Otto Weber  -
vicepreşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale - după prezentarea propriei biografii şi a consideraţiilor 
în susţinerea candidaturii sale, domnul Valeriu Stoica a enunţat o serie de 
obiective ale eficientizării actului de justiţie, conforme programului noului 
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Cabinet, pentru implementarea cărora va acţiona dacă ar fi validat de către 
Parlament. 
  O parte dintre deputaţii şi senatorii prezenţi – deşi şi-au 
manifestat sprijinul de principiu pentru validarea domnului Valeriu Stoica în 
funcţia de ministru al justiţiei – au adus o serie de critici aspre activităţii 
domniei sale în cadrul guvernului precedent şi au susţinut aplicarea corectă a 
cadrului legal existent, precum şi necesitatea adoptării unor noi reglementări 
care să asaneze moral societatea românească. 
  Astfel, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner l-a felicitat pe 
dl. Stoica, în calitate de fost ministru, în legătură atât cu situaţia în care se află 
penitenciarele, cât şi în ceea ce priveşte respectarea drepturilor omului în 
aceste instituţii. Domnia sa, făcând o scurtă divagaţie, a mărturisit celor 
prezenţi că, atunci când a fost internat în Spitalul Municipal, în urma unei 
fracturi, a constatat că, cel puţin în ceea ce priveşte mâncarea, aceasta era 
mult mai proastă decât cea servită în penitenciare. O altă problemă la care s-a 
referit domnia sa a fost aceea a integrării minorilor care execută sancţiuni 
penale în casele de corecţie, domeniu în care Ministerul de Justiţie nu a depus 
prea multe eforturi de a-i integra în societate, deoarece se constată că un mare 
număr de infractori se recrutează dintre aceştia. Domnia sa speră ca agenţia 
nou creată să rezolve această problemă, deoarece, în prezent, cei care au 
depăşit vârsta care le-ar permite să rămână în casa copilului preferă să rămână 
acolo în continuare pentru a nu vagabonda pe străzi.  
  Dl. deputat Şerban Rădulescu-Zoner a considerat ca imperios 
necesară adoptarea unor noi reglementări legislative, care să ducă la asanarea 
morală a societăţii româneşti. 
  Următorul vorbitor, dl. senator Matei Boilă, a criticat modul în 
care dl. Valeriu Stoica a colaborat, în calitate de fost ministru al justiţiei, cu 
Comisia de drepturile omului din Senat, precum şi eficienţa actului de justiţie 
în recentele scandaluri de corupţie, dintre care a amintit cazul “Ţigareta II”. 
  O altă problemă ridicată de domnia sa a fost aceea că dl. ministru 
Stoica a fost invitat, prin eforturi susţinute, timp de 4 săptămâni, la Comisia 
de drepturile omului a Sentului în vederea audierii d-nei procuror Constanţa 
Cârstea. Domnia sa a subliniat că are anumite îndoieli în ceea ce priveşte 
numirea domnului Stoica în funcţia de ministru al justiţiei, deoarece are de 
ales între un lucru rău şi un lucru şi mai rău, îşi va da votul dar cu strângere de 
inimă.  
  Domnul deputat Petre Ţurlea, în luarea sa de cuvânt, a ţinut să 
sublinieze că, în viziunea domniei sale, ministrul de justiţie trebuie, în primul 
rând, să respecte legea şi, în al doilea rând, să se ţină de cuvânt. Spre 
stupoarea domniei sale a constatat că dl. Stoica, în timpul mandatului său, nu 
a respectat nici unul din aceste două lucruri. Domnia sa a interpretat legile şi 
Constituţia în funcţie de interesele de partid, cum ar fi în cazul revocării 
primului-ministru.   Doi   jurişti de marcă, dl. senator Cornel Turianu (care 
face parte din opoziţie)  şi dl. Antonie Iorgovan, au fost de părere că legea a 
fost încălcată. Domnia sa se întreabă cum se poate cere cetăţenilor să respecte 
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legile ţării, de vreme ce miniştri, precum şi o serie de jurişti nu o fac? Domnia 
sa consideră că o altă încălcare a legilor ţării este numirea d-lui Isărescu în 
funcţia de prim-ministru şi, în acelaşi timp, procedându-se la păstrarea 
postului, de vreme ce nu există nici o lege, ci se caută o forţare în acest sens 
printr-o hotărâre a Parlamentului. 
  O altă critică adusă de dl. deputat Petre Ţurlea d-lui ministru de 
justiţie s-a referit la faptul că atunci când a fost invitat la Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a Camerei 
Deputaţilor, chiar de pe locul în care stă în acest moment, a promis că va 
rezolva problema călugăriţelor de la Odorheiul Secuiesc. De atunci a trecut 
mai bine de un an şi problema a rămas nerezolvată.  
  În încheiere, domnia sa a spus că deşi are un respect deosebit faţă 
de Partidul Liberal şi pentru ce a făcut el în decursul istoriei acestei ţări, nu îşi 
va da votul pentru învestirea d-lui Stoica, în funcţia de ministru al justiţiei. 
  Dl. deputat Tănase Tăvală a relevat faptul că în acest moment 
societatea    românească are o mulţime de oameni fără o pregătire morală, iar 
d-lui Stoica  îi revine o sarcină destul de ingrată, dar pe care speră că o va 
duce la bun sfârşit, prioritară fiind combaterea corupţiei. Domnia sa vrea să 
ştie dacă există programe de rezolvare a acestei probleme, dacă termenele de 
judecată nu sunt prea largi, ducând la o diluare a interesului faţă de această 
problemă.  
  O altă problemă ridicată de dl. deputat Tănase Tăvală este aceea 
că în oraşul Buziaş există un teren pe care se intenţionează să se amplaseze un 
penitenciar. Acest lucru, consideră domnia sa, ar fi nu numai nepotrivit, dar 
chiar păgubos având în vedere că oraşul Buziaş este o staţiune balneară, care 
este vizitată şi de o serie de străini. Se întreabă dacă nu se poate găsi un alt loc 
pentru amplasarea acestui penitenciar, eventual în alt judeţ.  

Şi intervenţia domnului deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang – 
deşi a fost în favoarea validării candidatului audiat pentru funcţia de ministru 
al    justiţiei –  a   conţinut unele accente critice în legătură cu aplicarea Legii 
nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, ale 
cărei norme de aplicare ar constitui o încălcare a dreptului de proprietate a 
unor comunităţi religioase aparţinând minorităţilor naţionale.  

În acest context, domnul senator Ioan Moisin a ţinut să 
evidenţieze nerezolvarea litigiului privind lăcaşele de cult, dintre Biserica 
Ortodoxă Română şi Biserica Greco-Catolică, arătând că - din cauza 
interpretării eronate a legilor sau a pasivităţii statului - există circa 400 de 
biserici în Transilvania, aparţinând de drept Bisericii Greco-Catolice, iar în 
fapt Bisericii Ortodoxe Române – care sunt neutilizate de nimeni. 

O altă problemă ridicată de dl. senator Ioan Moisin a fost aceea 
dacă s-au făcut investigaţii în sensul constatării dacă organele de justiţie au 
făcut parte din poliţia secretă şi dacă aceste persoane, lucrând în justiţie, nu 
pot fi, la un moment dat, şantajate.  

Dl. deputat Tokay György  a amintit d-lui ministru de justiţie că 
a dat o serie de declaraţii, în sensul că se vor lua măsuri materiale împotriva 
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judecătorilor care au dat sentinţe ulterior infirmate de Tribunalul de la 
Strasbourg. Domnia sa a întrebat dacă acest lucru se poate realiza şi între ce 
limite? 

După epuizarea seriilor de întrebări, dl. Valeriu Stoica a făcut 
unele precizări. 

Prima s-a referit la problema integrării minorilor care execută 
sancţiuni penale, menţionând că există un program care are în vedere această 
problemă. Evident, că trebuie făcute eforturi pentru integrarea socială atât a 
minorilor, cât şi a adulţilor. Serviciul de probaţiune, care se ocupă de acest 
lucru, trebuie să îşi facă departamente pe întreg teritoriul ţării, dar acest lucru 
este, momentan, greu de realizat din lipsa fondurilor. El se va putea realiza în 
viitorii 4-5 ani.  

Răspunzând d-lui senator Matei Boilă, dl. Valeriu Stoica a 
subliniat faptul că, în legătură cu absenţa de la audierea d-nei procuror 
Constanţa Cârstea, se motivează că agenda unui ministru este foarte încărcată 
şi nu se poate împărţi în mai multe locuri în acelaşi timp, lucru care nu poate 
fi interpretat ca un refuz de participare.  

Răspunzându-i   d-lui deputat Petre Ţurlea în privinţa revocării 
d-lui prim-ministru Radu Vasile, domnia sa consideră că există chestiuni 
discutabile şi că orice părere tranşantă riscă să fie greşită, deoarece, în privinţa 
revocării unui prim-ministru, nu sunt prevăzute soluţii clare legislative şi 
atunci se caută găsirea unei soluţii care să fie cea mai apropiată de lege şi de 
Constituţie. Domnia sa atrage atenţia că d-lui Radu Vasile coaliţia îi retrăsese 
sprijinul politic, iar moţiunea de cenzură este pusă la dispoziţia opoziţiei şi nu 
de propriile partide care sunt la putere. În acest context, se poate ajunge  la o 
criză politică care ar putea să evolueze imprevizibil, şi atunci trebuie găsite 
expres soluţii din partea preşedintelui ţării, care poate lua unele măsuri şi care 
nu intră în atribuţiile ministrului de justiţie.  

În privinţa numirii guvernatorului există posibilitatea ca 
Parlamentul să-l revoce pe acesta, dar ar fi inechitabil să-i cerem 
guvernatorului, ca pentru 11 luni de guvernare, să renunţe la mandatul său 
care este pe 7 ani.  

Răspunzând d-lui deputat Tănase Tăvală consideră că domnia sa 
are deplină dreptate în ceea ce priveşte distrugerea morală a acestui popor. 
Speră că societatea se va întoarce la vechile valori morale, deoarece în 
momentul actual suntem prizonierii unor inerţii dar subliniază că, până când 
societatea românească nu va avea condiţii economice mai bune oamenii nu 
pot fi morali, deoarece imoralitatea lor se justifică prin condiţiile precare de 
trai. Domnia sa este de părere că reforma economică va avea şi o componentă 
morală, dar că este nevoie să avem instrumente pentru a combate corupţia, 
precum şi o strategie pentru combaterea ei la nivel instituţional. De asemenea, 
domnia sa este de acord că sunt carenţe în formarea specialiştilor, iar 
prezumţia de nevinovăţie nu trebuie să dispară în favoarea combaterii 
corupţiei.  
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În ceea ce priveşte problema ridicată de dl. deputat Tănase 
Tăvală a declarat că nu cunoaşte destinaţia terenului de la Buziaş şi nici 
intenţia de a se construi acolo un penitenciar. 

Răspunzând d-lui deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, este de 
părere că un abuz nu poate fi înlăturat prin altul şi că, dacă statul are drept de 
proprietate asupra unor terenuri sau imobile, atunci el le poate hotărî 
destinaţia. Dacă se fac abuzuri, calea de atac este cea a justiţiei.  

Pentru dl. deputat Tokay György răspunsul s-a dat în sensul că 
funcţionarii publici trebuie să răspundă dacă se face o încălcare a legii, aşa 
cum au fost hotărârile care au fost considerate incorecte la Tribunalul de la 
Strasbourg şi dacă se constată că aceste hotărâri au prejudiciat din punct de 
vedere material statul român, aceştia vor trebui să plătească şi, în acest sens, 
se va elabora o lege pentru răspunderea materială a magistraţilor. 

Răspunzând d-lui senator Moisin, dl. Valeriu Stoica este de 
acord că au existat unele suspiciuni asupra unor magistraţi că au colaborat cu 
poliţia secretă dar, din fericire, după anul 1996, 80% din funcţionarii 
Ministerului de Justiţie au fost schimbaţi. În curând, însă, această problemă va 
fi soluţionată conform Legii deconspirării Securităţii, deoarece fiecare angajat 
al acestui minister va trebui să facă declaraţii pe propria răspundere. 

Ultimul vorbitor, dl. preşedinte de şedinţă prof. dr. Otto Weber, a 
ţinut să menţioneze că dacă dl. Valeriu Stoica nu ar fi un ministru propus de 
Convenţie, nu l-ar vota. Nu poate fi de acord că activitatea acestui minister a 
fost bună atât timp cât pentru micii găinari se dau pedepse grave, în timp ce 
membrii C.P.Ex. –ului se plimbă liberi pe stradă.  

În final, plenul celor două comisii reunite a decis validarea - cu 
12 voturi pentru şi 2 voturi contra - a candidaturii d-lui  Valeriu Stoica pentru 
funcţia de ministru al justiţiei. 
  Discutarea iniţiativelor legislative înscrise pe ordinea de zi a 
Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi naţionale din Camera 
Deputaţilor a fost amînată pentru şedinţa următoare. 

 
 
 
 
SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Şerban Rădulescu-Zoner      Chisnăr Atena 


