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  În ziua de 17 septembrie 1997 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de dl. Marţian Dan, 
preşedintele comisiei. 
  Au fost prezenţi 13 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: Ion Oltean, 
din Grupul parlamentar al USD-PD şi Tokay Gheorghe, din Grupul 
parlamentar   al   UDMR -   care   sunt   membri   ai  Guvernului, precum şi 
dl. Ovidiu  Şincai, din Grupul parlamentar PDSR, care este plecat în 
străinătate. 
  La primul punct al ordinii de zi, comisia a dezbătut propunerea 
legislativă privitoare la reglementarea situaţiei imobilelor cu destinaţie 
comercială, iniţiată de domnii Radu Ghidău şi Mihai Gheorghiu, din Grupul 
parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist. 
  Majoritatea vorbitorilor, care au luat cuvântul în cursul 
dezbaterilor, au fost de acord cu ideea de soluţionare a problemei tratate în 
propunerea legislativă, dar au formulat o serie de sugestii cu privire la textul 
înaintat de iniţiatori, atât sub aspectul conţinutului şi a modului de tratare a 
problemei cât şi sub aspectul redactării şi acurateţii textului. S-a degajat 
concluzia că, sub aspectul sferei de reglementare, actul normativ propus este 
imprecis. Drept urmare, s-a sugerat ca propunerea legislativă să se refere 
numai la imobilele cu destinaţie comercială trecute cu titlu în proprietatea 
statului, situaţia imobilelor cu destinaţie comercială intrate în proprietatea 
statului fără titlu urmând a fi soluţionată prin acţiune judecătorească. S-au 
formulat, de asemenea, rezerve în legătură cu prevederile articolului 4 din 
propunerea legislativă, care stipulează că de prevederile reglementării propuse 
urmează să beneficieze şi persoane care au pierdut cetăţenia română. Această 
dispoziţie nu se armonizează cu prevederile art. 23 din propunerea legislativă, 
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în care se prevede că odată cu dobândirea dreptului de proprietate 
asupra imobilelor cu destinaţie comercială se dobândeşte şi dreptul de 
proprietate asupra terenului aferent. Or acest lucru nu este posibil în cazul 
persoanelor care nu mai sunt cetăţeni români, deoarece potirivit prevederilor 
constituţionale şi ale Legii nr. 18/1991 acestea  nu pot fi titulari ai dreptului 
de proprietate asupra terenurilor.  
  S-au formulat şi alte observaţii în legătură cu textul propunerii 
legislative. 
  Cu majoritate de voturi, comisia a dat un aviz de principiu 
favorabil propunerii legislative sub rezerva luării în considerare a 
propunerilor formulate în cursul dezbaterilor. 
  La punctul doi al ordinii de zi comisia a dezbătut proiectul  de   
Lege   pentru   aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1997 privind regimul 
paşapoartelor. 
  Deputaţii care au luat cuvântul pe marginea acestui proiect de 
lege şi-au exprimat acordul la prevederile Ordonanţei şi s-au pronunţat pentru 
avizarea proiectului de lege. În cursul dezbaterilor s-au formulat şi unele 
propuneri de amendare a textului Ordonanţei. Acestea vizează, în principal, 
introducerea unor precizări care să facă imposibile abuzuri, tergiversări sau 
alte încălcări ale dreptului fiecărui om la liberă circulaţie din partea organelor 
abilitate de lege în acele situaţii, specificate în textul Ordonanţei, în care unor 
cetăţeni români li se poate refuza eliberarea paşaportului, se dispune 
retragerea lui sau suspendarea folosirii acestuia. 
  S-a hotărât avizarea proiectului de lege şi amendarea lui cu unele 
propuneri însuşite de comisie. 
  În finalul şedinţei, comisia a dezbătut şi a avizat, în forma 
prezentată de iniţiator, proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între 
Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania privind 
mormintele române de război din Republica Federală Germania şi mormintele 
germane de război din România, semnat la Bonn la 25 iunie 1996 şi proiectul 
de Lege pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Moldova 
privind asistenţa juridică în materie civilă şi penală, semnat la Chişinău la 6 
iulie 1996. 
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