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Lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din 
data de 15 octombrie 1997 au fost conduse de preşedintele Comisiei,  dl MARŢIAN DAN. 

Au fost prezenţi 13 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: ION OLTEAN, din Grupul 
parlamentar al USD-PD şi TOKAY GYÖRGY, din Grupul parlamentar UDMR, care sunt 
membri ai guvernului. 

La primul punct al ordinii de zi Comisia a luat în dezbatere Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/1997 pentru modificarea şi 
completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 pentru acordarea unor drepturi 
persoanelor  persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 
6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri 
(P.l. 297/30.09.1997). 

Dl deputat PETRE ŢURLEA a  anunţat că va vota împotriva acestui proiect de lege, 
deoarece el creează o categorie privilegiată, asemănătoare foştilor ilegalişti comunişti pe 
care românii au trebuit să-i ducă ani şi ani în spate. În contrast cu acest statut privilegiat 
creat foştilor deţinuţi politici, veteranii de război continuă să fie discriminaţi pe mai 
departe, situaţie ce nu trebuie admisă. 

În replică, dl deputat TĂNASE TĂVALĂ a făcut o pledoarie în favoarea proiectului de 
lege, evocând represiunile şi chinurile incredibile la care au fost supuşi foştii deţinuţi 
politici sub regimul comunist. Pentru cele îndurate, aceştia merită reparaţiile pe care le 
conţine Decretul-Lege 118/1990. Mă uluieşte opinia domnului Petre Ţurlea, arată domnul 
deputat Tănase Tăvală. 

Dl deputat ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER a subliniat ideea că mulţi dintre veterani au 
devenit victime ale opresiunii şi abuzurilor în timpul regimului comunist. Se creează o 
situaţie ciudată, cînd revoluţionarii au terenuri la Snagov, în timp ce foştii deţinuţi politici 
sunt tot mai săraci. Domnia sa a subliniat că foştii ilegalişti încă mai primesc pensiile, ceea 
ce arată că un drept câştigat nu se mai ia înapoi. 
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Dl deputat PETRE ŢURLEA  a intervenit din nou, susţinând că acest punct de vedere nu 
poate fi susţinut. Dacă el ar fi acceptat, ar însemna că dreptul Ungariei asupra Transilvaniei 
nu ar mai trebui contestat. 

Dl deputat ALEXANDRU KONYA HAMMAR a replicat, afirmând că dl ŢURLEA este 
un obsedat şi că nu se poate discuta în acest fel. Această replică l-a făcut pe dl deputat 
ŢURLEA să părăsească lucrările Comisiei, considerând că a fost jignit de dl deputat 
KONYA. 

După acest incident lucrările Comisiei au continuat, dl deputat PINTEA fiind de părere că 
nu ar trebui făcute multe distincţii între categoriile de persoane la care se referă legea, 
deoarece este vorba de suferinţa unor oameni şi încercarea de a o repara. Aceeaşi poziţie a 
avut-o dna deputat IACOB ELENA, care a subliniat că prevederile legii nu oferă decât o 
slabă reparaţie pentru o viaţă grav afectată de abuzuri şi de chinuri. 

Intervenind pe marginea discuţiilor care au avut loc, dl MARŢIAN DAN a arătat că 
obiectivul Ordonanţei de urgenţă nr. 41/1997 nu este acela de a stabili reparaţii pentru 
persoanele persecutate din motive politice. Acest lucru s-a făcut în 1990 când s-a adoptat 
Decretul-Lege nr. 118, măsură la care au aderat toate forţele politice din C.P.U.N. şi care 
n-a fost contestată apoi. Asta înseamnă că ea a fost o măsură justă şi necesară. A fost 
necesară, în primul rând, pentru a compensa cât de cât suferinţele, chinurile şi degradarea 
umană la care au fost supuşi deţinuţii politici ce s-au împotrivit regimului totalitar 
comunist. Ea a fost necesară, în al doilea rând, ca o compensare - care nu poate fi niciodată 
completă, integrală - pentru anihilarea, umană şi profesională, la care au fost supuşi cei 
condamnaţi pentru motive politice, împrejurare ce a distrus cariere, rosturi profesionale, 
şanse de realizare umană şi de împlinire a unor aspiraţii. 

În legătură cu proiectul de lege propriu-zis, dl preşedinte arată că varianta aprobată de 
Senat corectează unele soluţii eronate prezente în textul Guvernului. Se reintroduc, spre 
exemplu, în varianta Senatului, în categoria persoanelor care se bucură de prevederile legii 
persoanele luate în prizonierat după 23 august 1944 sau deportate înainte de 6 martie 1945 
în URSS, în special din rândul etnicilor germani trimişi la muncă acolo. În acest sens, dl 
preşedinte a prezentat un fax, primit din partea Forumului Democrat German, prin care 
această organizaţie protesta împotriva prevederilor noii ordonanţe a Guvernului, care 
elimină etnicii germani deportaţi în URSS de pe lista persoanelor îndreptăţite să 
beneficieze în continuare de prevederile Decretului-Lege nr. 118/1990. 

În consens cu cele afirmate mai înainte, dl preşedinte a ridicat şi problema oportunităţii 
abrogării art. 11 din Decretul-Lege 118/1990. Domnia sa consideră că acest articol, care se 
referă la cei care nu şi-au putut exercita profesia sau ocupaţia pe perioada cât au fost 
urmărite de organele de represiune, nu ar trebui abrogat. Teama guvernanţilor de azi că de 
prevederile acestui articol ar putea abuza unii neîndreptăţiţi nu se justifică, dacă avem în 
vedere că situaţiile ce intră sub incidenţa dispoziţiilor acestui articol se stabilesc prin 
sentinţă judecătorească de constatare. 

Dl deputat OVIDIU ŞINCAI propune amendarea titlului legii, prin adăugarea sintagmei 
"(constituite în prizonieri) începând cu 23 august 1944", pentru a permite cuprinderea 
explicită a tuturor celor îndreptăţiţi şi pentru a răspunde unor cereri cum ar fi aceea a 
Forumului Democrat German. 
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Dl preşedinte MARŢIAN DAN arată că situaţiile la care se referă dl deputat ŞINCAI sunt 
acoperite de prevederile art. 1 alin. 2, păstrate în varianta Senatului după ce ele fuseseră 
excluse din textul Ordonanţei de urgenţă aprobat de Guvern; amendamentul nu ar fi 
necesar, mai ales că el ar pune în discuţie situaţia veteranilor de război, prizonieri înainte 
de 23.08.1944. 

Dl deputat OVIDIU ŞINCAI  a mai prezentat un amendament, prin care se elimină alin. 3 
din art. 12, varianta Senatului. Motivaţia este aceea că nu se poate impune cetăţeanului o 
limitare în timp pentru reclamarea unui drept recunoscut prin lege.  

Comisia a decis, prin vot unanim, să nu fie abrogat art. 11 şi să fie eliminat alin. 3 din art. 
12 varinata Senatului. 

Supus la vot cu amendamentele arătate, proiectul de lege a promit aviz favorabil, cu 
unanimitate de voturi. 

La punctul doi al ordinii de zi a fost supus dezbaterii Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 pentru acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în 
prizonieri (P.l. 46/26.02.1997). Comisia a constatat că, date fiind modificările introduse 
de Odonanţa de urgenţă a  Guvernului nr. 41/1997, adoptate de Comisie prin vot unanim, 
proiectul de lege nu mai are obiect şi nu i se poate acorda aviz favorabil. Această opinie a 
fost adoptată cu majoritate de voturi, fiind exprimată doar o abţinere. 

La punctul trei al ordinii de zi s-a discutat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă nr. 55/1997 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de 
asigurări   sau de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 
(P.l. 294/29.09.1997). Fiind vorba de o reglementare în favoarea nevăzătorilor, Comisia a 
dat aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul patru al ordinii de zi a fost luat în discuţie Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei nr. 56/1997 pentru  completarea art. 6 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată (P.l. 295/29.09.1997). Şi în 
acest caz, fiind vorba de o reglementare în favoarea persoanelor handicapate, Comisia a dat 
aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl deputat OVIDIU ŞINCAI informează Comisia că secretarii 
Comisiei  au primit o scrisoare din partea dnei MERIA van EMMERIK (Direnriemstraat 
19, 5732 CM Eindhoven, The Netherlands) prin care Comisia este solicitată să analizeze 
abuzurile unor ofiţeri de poliţie, îndreptate  împotriva unor membri ai MISA (Mişcarea 
pentru Integrare Spirituală în Absolut). Autoarea scrisorii arăta că aceste cazuri sunt şi în 
atenţia Amnesty International şi ele constituie o încălcare a libertăţii de credinţă, de 
asociere şi de liberă întrunire. 

Comisia a însărcinat pe cei doi secretari să se documenteze la Ministerul de Interne asupra 
acestor cazuri şi să pregătească un răspuns pentru dna MERIA van EMMERIK. 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                         SECRETAR, 
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Marţian Dan                                                                              Ovidiu Şincai 


