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Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale

PROCES  VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 27 mai 2003

La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi:   Filip   Georgescu, Constantin Teculescu şi Ovidiu Tiberiu Muşetescu,
din Grupul parlamentar al PSD, ultimul fiind membru al Guvernului, şi Mera
Liviu-Alexandru, din Grupul parlamentar al PD, aflat în concediu medical.

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele
comisiei care, în deschidere, a prezentat spre aprobare proiectul ordinii de zi, pe
care a fost înscrisă, ca unic punct, propunerea legislativă privind protecţia
drepturilor şi libertăţilor fundamentale în activităţile de realizare a securităţii,
apărării şi siguranţei naţionale.

Ordinea de zi a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
La şedinţă a participat ca invitat dl Ion Stan, preşedintele Comisiei

comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea
controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii, în
calitate de iniţiator.

În deschidere, dl preşedinte a făcut o serie de precizări, şi anume:
•  Comisia noastră este sesizată în fond, datorită solicitării către Biroul permanent,

urmând să fie întocmit un raport comun cu Comisia de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională.

•  Obiectul de reglementare al propunerii legislative îl constituie protecţia
drepturilor şi libertăţilor fundamentale în activităţile de realizare a securităţii,
apărării şi siguranţei naţionale prin stabilirea unui echilibru funcţional între
atribuţiile serviciilor de informaţii în domeniul prevenirii şi combaterii
ameninţărilor la adresa siguranţei naţionale şi drepturile şi libertăţile
fundamentale consfinţite de Constituţie, urmărindu-se restrângerea sau atingerea
acestora numai în cazuri legal justificate, cu garanţiii şi prevederi anume
prevăzute de lege.
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•  Propunerea legislativă are caracter de lege organică.
•  Consiliul Legislativ avizează favorabil propunerea legislativă cu o serie de

observaţii de tehnică legislativă şi cu precizarea că unele reglementări
referitoare la autorizarea şi efectuarea activităţilor de informaţii care implică
restrângerea exerciţiului unor drepturi sau libertăţi fundamentale sunt cuprinse
în proiectul Legii siguranţei naţionale a României.

Dl preşedinte, i-a adresat iniţiatorului întrebarea dacă îşi menţine
iniţiativa legislativă, având în vedere că, de curând, a fost adoptată Legea siguranţei
naţionale.

Dl Ion Stan, în cuvântul domniei sale, a menţionat faptul că îşi
menţine în continuare iniţiativa, deoarece nu trebuie făcută confuzia între
conţinutul Legii siguranţei naţionale şi cel al propunerii legislative. Domnia sa a
menţionat faptul că, deşi este unicul semnatar, nu îşi revendică paternitatea,
deoarece la elaborarea propunerii legislative a conlucrat cu un grup de specialişti
atât din Camera Deputaţilor, cât şi din cadrul serviciilor secrete române.

O altă menţiune s-a referit la faptul că, în conformitate cu art.41 din
Constituţie, cu art.13-15 din Legea nr.51/1991,  precum şi în cadrul Codului de
procedură penală, art.94-95, se face precizarea că parchetul este cel îndrituit să
elibereze autorizaţiile de interceptare a convorbirilor telefonice. Ţinând cont de
reglementările Uniunii Europene, cel care poate elibera aceste aprobări este
judecătorul. Având în vedere că există încă suspiciune asupra acestui capitol � al
interceptărilor telefonice � propunerea legislativă vine să clarifice procedura din
punct de vedere tehnic, detaliind-o (cum se fac interceptările, cum se valorifică, cât
timp pot fi păstrate, precum şi reguli de neproliferare a datelor din viaţa intimă a
persoanelor). Domnia sa a mai menţionat că la elaborarea propunerii legislative s-a
ţinut seama de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, de Carta Drepturilor
Omului, precum şi de cele 18 principii ale Consiliului Europei. În art.13 sunt
menţionate  condiţiile în care poate fi cerută interceptarea, durata de interceptare
neputând să depăşească 6 luni.

Dl deputat Tokay Gheorghe şi-a exprimat două puncte de vedere, şi
anume:

- există deja o reglementare care se ocupă de acest capitol
- România este la începutul unui proces constituţional

şi consideră că este prematur să discutăm acest capitol până la finalizarea noii
Constituţii. Domnia sa a mai menţionat şi o serie de rezerve pe care le are, şi anume
cele de la Secţiunea a II-a, litera g), punctele 2 şi 5.

Tot o serie de rezerve şi-a exprimat şi dl deputat Wittstock Eberhard-
Wolfgang în ceea ce priveşte art.22 (2), 58 (2) şi 59, faţă de care şi Consiliul
Legislativ şi-a rezervat dreptul să facă unele observaţii. Domnia sa l-a întrebat pe
iniţiator dacă s-a gândit să le reformuleze.
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Dl Ion Stan, răspunzându-i dlui deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang,
a menţionat că orice proiect de lege este perfectibil şi că, personal, va fi de acord cu
toate modificările care vor fi făcute pe parcursul discutării legii pe articole.

Având   în    vedere    complexitatea    acestei    propuneri legislative,
dl preşedinte Nicolae Păun a propus membrilor comisiei amânarea elaborării unui
punct de vedere şi formularea unor adrese S.R.I., S.I.E., Ministerului de Interne,
Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Public, Parchetului Naţional
Anticorupţie, Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru aflarea punctelor de
vedere ale acestor instituţii.

Membrii comisiei au fost de acord în unanimitate atât cu amânarea, cât
şi cu procedurile propuse.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.

SECRETAR, ÎNTOCMIT,

Florea Buga  Chisnăr Atena
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