
 
 

 

 
 
 

AVIZ 
 asupra propunerii legislative pentru anularea 

măsurilor represive dispuse de regimul comunist 
împotriva adversarilor politici 

 

 
 
 
Cu adresa nr. 97  din 23 iunie 1997, Biroul Permanent, conform art. 86   din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, a sesizat pentru examinare şi avizare Comisia pentru 
Buget, Finanţe şi Bănci cu propunerea legislativă pentru anularea măsurilor represive 
dispuse de regimul comunist împotriva adversarilor politici.  

In urma examinării, în şedinţa din data de 29.10.1997 , Comisia pentru buget, finanţe 
şi bănci, cu majoritate de voturi, a hotărât supunerea spre dezbaterea şi adoptarea Plenului 
Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative din următoarele considerente: 

1. Prin proiectul legii se propune anularea măsurilor represive dispuse de regimul 
comunist împotriva adversarilor politici, declarându-se ca nule atât hotărârile pronunţate de 
instanţele ordinare, militare sau speciale prin care s-au pronunţat condamnări din motive 
politice împotriva unor persoane fizice, cât şi actele abuzive emise de anumite autorităţi în 
acest scop. Ca urmare, persoanele care au suferit condamnări politice, fiind prejudiciate 
moral sau material, sunt declarate “luptători împotriva regimului comunist”, iar cele 
împotriva cărora s-au luat măsuri abuzive de natură administrativă sunt declarate “oprimaţi 
din motive politice de către regimul comunist”. 
 
2.  Proiectul prevede repunerea în drepturile avute a tuturor persoanelor ce intră sub 

incidenţa legii, inclusiv reintrarea în locuinţele din care au fost evacuate, revenirea asupra 
schimbărilor forţate de proprietate şi retrocedarea bunurilor confiscate sau preluate abuziv 
de către autorităţi în acea perioadă. 

Menţionăm în primul rând, faptul că o parte din posibilii “destinatari” ai acestui 
proiect au beneficiat de unele măsuri reparatorii ca urmare a aplicării Decretului-Lege 
nr.118/1990 privind  acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi a celor deportate în străinătate 
şi constituite în prinzonieri. In această situaţie se află persoanele deportate sau cele cărora li 
s-a îngrădit libertatea de mişcare, cele internate în spitale sau secţii de psihiatrie, cele 
reţinute în prinzonierat de partea sovietică după 23 August 1944. 

Propunerea legislativă, deşi se referă la “repunerea în toate drepturile pe care le-au 
pierdut” luptătorii şi oprimaţii, nu face însă corelările necesare cu soluţiile reglementate în 
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alte legi cum sunt Legea fondului funciar nr.18/1991 şi Legea nr.112/1995 pentru 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în 
proprietatea statului, şi acestea supuse la rândul lor unor discuţii şi încercări de modificare, 
actuale şi controversate. 

Soluţiile juridice cuprinse în proiect au un caracter global, fără circumstanţierile 
necesare şi, mai ales, nu sunt puse în concordanţă cu realităţile sociale actuale, riscând să nu 
fie viabile, cu atât mai mult cu cât mecanismul de punere în aplicare a legii şi modalităţile 
concrete de realizare a drepturilor pe care le conferă nu sunt suficient conturate din punct de 
vedere juridic. Este de prevăzut că dispoziţia din proiect privind repunerea în drepturi a 
luptătorilor şi oprimaţilor, prin restabilirea situaţiei anterioare condamnării sau sancţionării 
lor (art.5) va întîmpina greutăţi cu atât mai mari cu cât situaţia generatoare de abuzuri se 
cantonează într-o perioadă anterioară cât mai îndepărtată. Din acest motiv, neintegrarea în 
funcţiile şi gradaţiile pierdute şi, în mod special, în gradele militare avute, retrocedarea 
bunurilor confiscate sau preluate abuziv, revenirea asupra schimburilor de proprietate 
forţate, pe lângă faptul că presupun un regim probator costisitor, s-ar putea să nu mai 
prezinte actualitate (funcţii, gradaţiile şi gradele militare nemaiexistând) sau interese pentru 
potenţialii beneficiari. 

De asemenea, dovedirea motivaţiilor politice ale condamnării sau sancţionării 
administrative (art.8) făcându-se, în afară de hotărâri judecătoreşti şi înscrisuri şi prin alte 
mijloace legale de probă, deci inclusiv prin martori, va fi cu atât mai dificilă cu cât situaţia 
ce urmează a fi dovedită se situează în urmă cu zeci de ani, făcând procedura judiciară 
ineficientă, prin însuşi modul în care a fost concepută. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,  
Traian Decebal Remeş  

SECRETAR, 
Petre Partal 

 


