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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 8 decembrie 1999 au participat 
13 deputaţi, lipsind doamna deputată Mitzura Arghezi, din Grupul 
parlamentar al PRM. 
  Pe ordinea de zi, aprobată în unanimitate, au fost înscrise 
următoarele puncte: 
  1. Proiectul de Lege privind regimul general al cultelor religioase  
  2. Proiectul   de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 185/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 98/1999 privind  protecţia socială a persoanelor ale căror 
contracte   de    muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective  
  3. Proiectul de Lege pentru armonizarea unor dispoziţii din 
Codul Penal şi Codul de procedură penală cu Rezoluţia 1123 (1997) a 
Consiliului Europei. 
  La dezbaterile generale asupra proiectului de Lege privind 
regimul general al cultelor religioase au participat, ca invitaţi, reprezentanţi ai 
mai multor culte religioase recunoscute legal, la ora actuală, în România. 
Acestea au fost: 
- Cultul Penticostal din cadrul Uniunii Penticostale, reprezentat de Emil 

Bulgăr, vicepreşedinte şi av. Florin Ianovici; 
- Cultul Creştin după Evanghelie, reprezentat de David Ciucur, 

vicepreşedinte; 
- Cultul Creştin Adventist, reprezentat de Viorel Dima, director, şi Aron 

Moldovan, consilier; 
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- Biserica   Greco-Catolică,   reprezentată de pr. Iosif Furtună, profesor şi 
av. Cristian Teglaş; 

- Cultul Creştin Baptist, reprezentat de Vasile Alexandru Taloş, Preşedintele 
Bisericii Creştine Baptiste din Bucureşti, şi Salonica Taloş, consilier 
juridic; 

-  Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, reprezentată de Theodor 
Wexler, consilier. 

Membrii comisiei au audiat opiniile extrem de critice pe 
marginea proiectului de lege în discuţie exprimate de reprezentanţii cultelor 
religioase amintite. Cu excepţia reprezentantului Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România – care a afirmat că actualul proiect poate fi îmbunătăţit, 
deşi este imperfect – ceilalţi invitaţi au reiterat, în numele cultelor lor, 
solicitarea de retragere de către Guvern a proiectului de lege privind regimul 
general al cultelor. În chiar timpul desfăşurării şedinţei Comisiei, Conferinţa 
Episcopilor Catolici din România ne-a notificat prin fax o cerere similară 
argumentând că proiectul de lege este neconstituţional, restrictiv pentru 
libertăţile religioase, incoerent şi în contradicţie cu statutele bisericilor 
catolice existente în România.  

Preşedintele comisiei, domnul deputat Marţian Dan, a informat 
membrii comisiei că unele demersuri similare au fost făcute şi către 
Preşedintele Camerei  Deputaţilor.  

Faţă de solicitările cultelor participante la şedinţă, s-au cristalizat 
două poziţii în rândul membrilor comisiei. Una dintre acestea a fost exprimată 
de domnul deputat Petre Ţurlea, care a opinat că nu ar fi în interesul general 
suspendarea dezbaterilor asupra proiectului de lege – ceea ce ar face 
imposibilă adoptarea proiectului de lege în actuala legislatură – argumentând 
că existenţa unei legi-cadru a cultelor, chiar imperfectă şi lacunară, este 
preferabilă perpetuării actualei situaţii în care viaţa religioasă este 
reglementată pe baza dispoziţiilor Decretului nr. 177/1948. Domnia sa a cerut 
continuarea dezbaterilor, indiferent de rezultatul demersului făcut de culte la 
Guvern.  

O poziţie opusă au avut, în intervenţiile lor, domnul deputat 
Tokay György şi domnul deputat Marţian Dan, care au arătat că adoptarea 
unei legi corespunzătoare realităţilor vieţii religioase actuale din România – 
pe baza unui consens cât mai larg al cultelor recunoscute - este în interesul 
instaurării unei democraţii autentice şi al prezervării păcii religioase în ţară. S-
a accentuat, în context, de către membrii comisiei că adoptarea unei legi 
“strâmbe” ar tulbura pacea interconfesională existentă, în linii mari, până în 
prezent şi că este preferabil să se aştepte punctul de vedere al iniţiatorului, pe 
marginea solicitărilor de retragere a proiectului de lege din partea majorităţii 
cultelor recunoscute legal - înainte de a continua dezbaterile.  

Lipsa de la dezbateri a Secretarului de stat pentru culte a fost 
aspru criticată de domnul deputat Liviu Alexandru Mera, care a evidenţiat că 
dezinteresul Secretariatului de Stat pentru Culte faţă de această lege – care 
reprezintă însuşi obiectul de activitate al acestuia – echivalează cu 
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obstacularea adoptării acestei legi organice. Domnul deputat Varga Attila a 
propus Comisiei să facă un demers către primul-ministru prin care să se ceară 
punctul de vedere oficial al Guvernului faţă de solicitările şi propunerile de 
modificare a proiectului de lege formulate de marea majoritate a cultelor 
religioase din România.  

În finalul discuţiei asupra acestui punct de pe ordinea de zi, 
comisia a decis, cu 7 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, suspendarea 
dezbaterilor asupra proiectul de lege privind regimul general al cultelor până 
la cunoaşterea punctului de vedere al iniţiatorului pe marginea solicitărilor ce 
i-au fost adresate de retragere a proiectului de lege.  

La punctul 2 al ordinii de zi a fost avizat favorabil, cu majoritate 
de   voturi,   proiectul   de   Lege    privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 185/1999 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 98/1999 privind  protecţia socială a persoanelor ale căror 
contracte   de    muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective. 
  Proiectul de Lege pentru armonizarea unor dispoziţii din Codul 
Penal şi Codul de procedură penală cu Rezoluţia 1123 (1997) a Consiliului 
Europei a primit aviz favorabil din partea comisiei, într-o formă uşor 
amendată. Luând în considerare circumstanţele agravante pe care le au actele 
sexuale comise cu minori, sub constrângere, membrii comisiei au majorat – la 
propunerile domnilor deputaţi Liviu Alexandru Mera şi Tănase Tăvală - 
pedeapsa iniţială, prevăzută pentru astfel de acte, de la 1 la 7 ani,  cât se 
prevede în proiectul de lege, la o pedeapsă cu închisoarea de la 5 la 10 ani. La 
baza acestui amendament stă considerentul conform căruia atât raportul 
sexual cu un minor având o vârstă până la 14 ani (pedofilia), cât şi raportul 
sexual cu o persoană cuprinsă între 14 şi 18 ani, când persoana adultă 
făptuitoare are o calitate specială în raport cu victima (tutore legal, cadru 
didactic sau chiar părinte etc.). 

Cu majoritate de voturi, Comisia a respins propunerea domnului 
deputat Petre Ţurlea de menţinere a art. 200 din Codul Penal, care 
incriminează raporturile sexuale între persoanele de acelaşi sex, propus de 
iniţiator spre abrogare, la punctul 6 al proiectului de lege în discuţie. În acest 
fel se dă curs punctului 9 al Rezoluţiei Consiliului Europei nr. 1123/1997 
privind respectarea obligaţiilor şi angajamentelor luate de România cu prilejul 
primirii în Consiliul Europei.  

La    discutarea  modificărilor propuse prin proiectul de lege a 
art. 201 din Codul Penal, referitor la “perversiunea sexuală”, domnul deputat 
Ioan Pintea a propus reformularea părţii finale a alin. (2) din articolul 
menţionat, în redactarea următoare: “Constituie acte de perversiune sexuală, 
în înţelesul alin. (1), orice acte nefireşti în legătură cu viaţa sexuală, inclusiv 
cele săvârşite între persoane de acelaşi sex”. Deoarece această propunere 
reintroduce de fapt dispoziţia art. 200 de incriminare a homosexualităţii, ea a 
fost respinsă prin votul majorităţii membrilor comisiei. 
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Un alt amendament propus de domnul deputat Tănase Tăvală 
privind suprimarea din finalul alin. (2) al art. 201,  a următorului text: “altele 
decât cele săvârşite între persoane de acelaşi sex” n-a fost adoptat, votul 
asupra lui fiind indecis: 5 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă.  

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
 

Marţian Dan 
 


