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La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, unicul absent fiind domnul 

deputat Albu Gheorghe care face parte din Biroul Permanent. Domnul Călin Popescu 
Tăriceanu din Grupul PNL, care este membru al Guvernului,  a fost reprezentat, pe 
bază de delegaţie, de către doamna deputat Monica-Mihaela Ştirbu. 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele comisiei, 
care, în deschidere, a supus aprobării proiectul ordinii de zi, care are înscris ca unic 
punct:  

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului 216/1999 privind acordarea calităţii de luptător în rezistenţa 
anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din 
motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive 
politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au 
participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a 
regimului comunist, instaurat în România. 

În deschiderea dezbaterilor, domnul preşedinte Nicolae Păun a făcut o serie de 
precizări:  
• Comisia noastră este sesizată pentru aviz. Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 
• Iniţiator: Guvernul României. 
• Termenul de depunere a raportului: 22 noiembrie 2005. 
• Obiectul de reglementare îl constituie modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă nr.214/1999 în vederea remedierii deficienţelor de reglementare a 
aspectelor procedurale legate de activitatea Comisiei pentru constatarea calităţii de 
luptător în rezistenţa anticomunistă şi corelarea cu celelalte acte normative cu 
caracter reparatoriu. De asemenea, se acordă un nou termen de 6 luni, de la data 
intrării în vigoare a prezentului act normativ, pentru depunerea cererilor pentru 
constatarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă şi se abrogă articolele II 
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şi III din O.G. nr.64/2002 pentru modificarea OUG nr.214/1999, care se referă la 
termenul de soluţionare a cererilor depuse fără acte doveditoare şi la termenul de 
încheiere a protocoalelor de colaborare de către Ministerul Justiţiei, cu instituţiile 
abilitate să elibereze documentele solicitate pentru dovedirea calităţii de luptător în 
rezistenţa anticomunistă.  

• Senatul a adoptat proiectul de Lege în şedinţa din 31 octombrie 2005. 
• Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege cu propuneri de redactare 

conform normelor de tehnică legislativă, preluate în textul Senatului. 
      Domnul deputat Cutean Vasile Emilian a propus amânarea dezbaterilor pe 

marginea proiectului de lege, apreciind că apare un paralelism legislativ între art.1, 
alin.(1), modificat prin proiectul de lege aflat în dezbatere şi “Legea recunoştinţei faţă 
de eroii-martiri şi luptători care au contribuit la victoria Revoluţiei române din 
Decembrie 1989” (Legea nr.341/2004). 

 Domnia sa a explicat în continuare că ambele acte normative fac referire la o 
perioadă de timp care se suprapune (perioada 1-22 decembrie 1989) şi care se găseşte 
cuprinsă în ambele legi, lucru care ar putea conduce la obţinerea de avantaje duble 
unor persoane rău intenţionate, dobândind atât calitatea de luptător în rezistenţa 
anticomunistă, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 214/1999, cât şi de 
luptător sau participant pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989, conform Legii 
341/2004. 

    Înscris la cuvânt, domnul Varga a subliniat în cuvântul domniei sale că există 
desigur posibilitatea apariţiei unor asemenea cazuri, dar conform unui principiu de 
drept, conform căruia aceeaşi persoană nu poate primi beneficii de două ori pentru 
acelaşi lucru. 

   Domnul Cutean Vasile Emilian, a menţiont că personal nu va acorda un vot 
favorabil decât dacă se va reveni asupra perioadei finale (22 Decembrie 1989) din 
lege. 

   Domnul Nicolae Păun a propus ca, înainte de luarea unei decizii, în şedinţa 
următoare, să fie invitaţi reprezentanţi din partea iniţiatorilor, ai Comisiei 
parlamentare a revoluţionarilor din 1989, precum şi ai Comisiei juridice, de disciplină 
şi imunităţi care să se pronunţe asupra mai sus-menţionatului paralelism legislativ.   

    Membrii Comisiei au fost de acord, în unanimitate, cu propunerea făcută. 
    Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Nicolae Păun a declarat închise 

lucrările şedinţei. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

                                                     Nicolae Păun 
 

Întocmit: Şef Cabinet Atena Chisnăr 
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