
 

 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 16 iunie 1998 

 

Şedinţa s-a desfăşurat sub conducerea dlui vicepreşedinte OTTO WEBER. Au fost absenţi dnii MARŢIAN 
DAN, preşedintele comisiei, Grupul parlamentar PDSR, plecat în delegaţie ca membru al delegaţiei României la 
OSCE, dl EBERHARD-WOLFGANG WITTSTOCK, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale, aflat în 
concediu de boală, dl TOKAY GYORGY, Grupul parlamentar UDMR, membru al guvernului. 

La ordinea de zi au fost următoarele puncte: 

• ℘ Continuarea examinării propunerii legislative cu privire la repunerea în drepturi a persoanelor 
condamnate, victime ale represiunii politice comuniste; 

• ℘ Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură 
Penală. 

Membrilor comisiei le-au fost difuzate o serie de documente: raportul Amnesty International privind respectarea 
drepturilor omului în România, raportul privind declaraţia cu privire la eliminarea tuturor formelor de 
intoleranţă şi de discriminare fondate pe religie şi convingere şi raportul privind acţiunea Grupului de la 
Lausanne în favoarea Bisericii greco-catolice din România, însoţite de comentariile şi propunerile făcute de 
membrii comisiei însărcinaţi să prezinte aceste documente.  

Membrii comisiei urmează ca astăzi să studieze aceste materiale, pentru a putea decide în şedinţa din 17 iunie 
1998 asupra acţiunilor viitoare ale comisiei. 

Trecându-se la primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei au fixat ca ultim termen şedinţa din 17 iunie 1998 
pentru prezentarea amendamentelor la propunerea legislativă cu  privire la repunerea în drepturi a persoanelor 
condamnate, victime ale represiunii politice comuniste, pentru a putea decide asupra poziţiei faţă de această 
propunere legislativă. 

La punctul doi al ordinii de zi membrii comisiei au cerut amânarea începerii dezbaterii, datorită implicaţiilor pe 
care le presupune proiectul de lege. Ca urmare comisia va începe tot de mâine, 17 iunie 1998, dezbaterile asupra 
Legii pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală. 

PREŞEDINTE,                                                                       SECRETAR, 

 

MARŢIAN DAN                                                                      OVIDIU ŞINCAI 

 


