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  La lucările şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale  din data de 22 septembrie 1999 au 
participat un număr de 12 deputaţi, fiind absenţi domnii deputaţi: Viorel 
Hrebenciuc, din Grupul parlamentar al PDSR şi Varga Atylla, din Grupul 
parlamentar al UDMR. 
  Lucrările şedinţei au fost conduse de domnul deputat Marţian 
Dan, preşedintele comisiei, care, în deschidere, a propus spre aprobare 
proiectul ordinii de zi, pe care sunt înscrise următoarele puncte: 

1. Propunerea legislativă privind combaterea marginalizării 
sociale – finalizarea dezbaterilor. 
  2. Propunerea legislativă privind completarea şi modificarea 
Legii partidelor politice. 
  3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea 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 celor deportate 
în   străinătate    ori    constituite    în prizonieri, cu modificările ulterioare. 

4. Proiectul de Lege privind constituirea şi organizarea clerului 
militar – continuarea dezbaterilor. 
  5. Propunerea legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea localurilor intime. 
  Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
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  La   şedinţă   au participat ca invitaţi dl. loc. Col. Dan Raiciu şi 
pr. Nicolae Constantin, din partea Ministerului Apărării Naţionale, şi dl. Peter 
Ekstein Kovacs, Secretar de Stat la Secretariatul de Stat pentru Minorităţi 
Naţionale. 
  Până la sosirea domnului Peter Ekstein Kovacs membrii comisiei 
au propus continuarea discuţiilor începute în şedinţa precedentă la propunerea 
legislativă privind combaterea marginalizării sociale. 
  Primul    înscris    la    cuvânt,  domnul  deputat  Şerban 
Rădulescu-Zoner, a propus să se dea un aviz favorabil deoarece Consiliul 
Legislativ a adus o serie de observaţii şi nu mai are rost să se mai facă 
amendamente. 
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a precizat că sunt 
foarte multe idei care nu au fost prevăzute în această propunere legislativă, 
drept pentru care propune, la rândul domniei sale, un aviz favorabil dar 
formulează şi un amendament, care se referă la art. 24, şi constă din 
eliminarea sintagmei “la începutul fiecărui an”. 
  Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 
  O altă observaţie a fost făcută de domnul deputat Marţian Dan  şi 
se referă la faptul că la art. 13 este stipulat că valoarea avansului pe care 
beneficiarii desemnaţi urmează să-l plătească în scopul dobândirii unei 
locuinţe este achitat din fondul prevăzut la art. 12. Domnia sa consideră că 
consiliile judeţene nu au posibilităţi de susţinere pentru acest lucru, ele fiind 
într-o gravă criză financiară. Are rezerve în legătură cu aceste soluţii, 
menţionând că în ţări înaintate din punct de vedere al nivelului de trai, cum ar 
fi Franţa şi Belgia, statul suportă numai o parte din acest avans. Domnia sa se 
întreabă cu ce fonduri se vor mai construi locuinţele sociale dacă consiliile 
judeţene vor plăti din fondurile lor aceste avansuri. De asemenea, a subliniat 
faptul că, din păcate, Guvernul nu priveşte în mod global această problemă şi 
nu are o strategie de ansamblu, rezolvând problemele sectorial. 
  Domnul deputat Tănase Tăvală propune un aviz de respingere. 
  Supusă la vot, propunerea domnului deputat Tănase Tăvală a fost 
votată cu 3 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 3 abţineri. În concluzie, 
comisia a avizat favorabil această propunere legislativă. 
  Se trece la examinarea următorului punct înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă privind completarea şi modificarea Legii partidelor 
politice.  
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner arată, în deschiderea 
dezbaterilor, că prevederile conţinute în propunerea legislativă sunt foarte 
bune, pentru că stabilesc o anumită rigoare. De exemplu, adeziunile să fie 
bine întocmite, ele nefăcându-se pe tabel. O altă observaţie este aceea că 
partidele mici nu vor mai încurca pe toată lumea, ele oricum neavând nici o 
şansă să intre în Parlament. De asemenea, se pune stavilă răspândirii voturilor 
la diverse partiduleţe, lucru lipsit de sens, care nu face altceva decât să 
deschidă porţile unor fraude electorale. Personal, este de acord cu propunerea 
legislativă. 
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  Domnul deputat Gheorghe Vâlceanu consideră că este mai bine 
ca adeziunile să fie trecute pe tabel, având în vedere că oricum nu se poate 
face nici un fals, deoarece ele sunt prinse în calculator. 
  Domnul deputat Marţian Dan are anumite rezerve faţă de 
propunerea legislativă. Se invocă faptul că la alegeri participă foarte multe 
partide şi, de aici, o mare încărcare a buletinului de vot. Problema care se 
pune, însă, în ceea ce priveşte comisia noastră, care este o comisie de 
drepturile omului, este dacă este oportun să dăm un aviz de respingere, pentru 
că în acest caz se va atinge un drept fundamental stipulat în Constituţie, şi 
anume dreptul la asociere. În Declaraţia din 22 decembrie 1989 acest drept a 
fost recunoscut, pentru ca, mai apoi, el să fie înscris în Constituţie. Numărul 
crescut, de la 10.000 la 20.000, pentru înscrierea unui partid trebuie gândit în 
corelaţie cu ţările europene profund democratice, în care asemenea baremuri 
nici nu există. În Legea nr. 27/1996, Legea partidelor politice, au fost adoptate 
nişte reglementări care să asigure acest drept democratic, pragul de 10.000 de 
semnături de susţinere fiind destul de ridicat. Dacă se va urca pragul la 20.000 
se va ajunge la încălcarea dreptului de asociere, creându-se chiar anumite 
asimetrii cu alte asocieri, cum ar fi Uniunea Fondului Plastic, Uniunea 
Scriitorilor etc. Este drept că se impune ca necesară o curăţire a scenei politice 
de anumiţi veleitari, dar rămâne această mare problemă a dreptului la asociere 
şi trebuiesc găsite alte forme şi modalităţi de stăvilire a acestui fenomen. De 
obicei o multitudine a partidelor politice se înregistrează în ţările ieşite de sub 
dictaturi. În Spania de imediat după dictatura lui Franco au fost înscrise 700 
de partide politice; unele au rămas, altele au murit singure, dar nu prin 
bruscarea dreptului la asociere. 
  Domnul deputat Tokay György consideră că se înregistrează o 
tendinţă de a reglementa o problemă politică prin soluţii administrative. 
Modificarea Legii partidelor politice trebuie să fie foarte bine gândită, mai 
ales că există un timp foarte scurt până la alegerile locale şi menţionează că 
are rezerve foarte serioase asupra propunerii legislative. 
  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera spune că în multe cazuri 
acest număr de 20.000 de semnături de susţinere nu reprezintă nimic, în 
judeţul dumnealui a avut, de pildă, un candidat care nu a reuşit să adune decât 
17 voturi şi, deci, numărul nu contează, pentru că semnăturile se pot aduna 
chiar şi cu un şpriţ. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner subliniază, însă, că 
sunt partide care nu apar decât în preajma alegerilor, şi cu numai câteva sute 
de semnături, au intrat în consiliile judeţene. Referindu-se la dreptul de 
asociere, despre care a făcut vorbire domnul deputat Marţian Dan, domnia sa 
consideră că asociaţiile culturale au cu totul alt statut deoarece ele au fost 
făcute pentru a apăra nişte dreptui comune, pe când în politică se intră pentru 
avantaje materiale. 
  Supusă votului, propunerea legislativă nu a întrunit numărul 
necesar de voturi – 3 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 3 abţineri. 
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  Se trece la examinarea proiectului de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea şi completarea 
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 celor deportate în   străinătate    ori    constituite    în 
prizonieri, cu modificările ulterioare. 
  Problema a fost pusă de o serie de deputaţi care au argumentat că 
sub incidenţa acestei legi nu au intrat două categorii: evreii şi rromii, şi, prin 
urmare, domniile lor au făcut demersuri pentru emiterea acestei ordonanţe. 
  Domnul Secretar de Stat Ekstein Peter Kovacs mulţumeşte atât 
pentru invitaţie, cât şi pentru posibilitatea de a-şi expune punctul de vedere. 
Iniţial, legea (Decretul-lege nr. 118/1990) s-a referit numai la deţinuţii 
politici. Ulterior, prevederile sale s-au extins nu numai în ceea ce priveşte 
persoanele care pot beneficia de ea, dar şi limita de timp, ajungându-se până 
la 23 august 1944. Domnia sa subliniază faptul că elementul reparatoriu se 
referă, în primul rând, la reparaţii morale. Modificarea adusă în această 
ordonanţă vizează două categorii etnice – rromi şi evrei – aceştia fiind într-un 
număr destul de mic, drept pentru care efortul bugetar nu ar fi prea mare.  
  După expunerea făcută, o serie de deputaţi au pus întrebări 
domnului secretar de stat. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a adresat o serie de 
observaţii: 

1. A subliniat pericolul ca o serie de declaraţii să fie false, lucru 
pe care domnul Ticu Dumitrescu i l-a mărturisit, arătându-i câteva hotărâri de 
a beneficia de această lege de către unele persoane ai căror ani de naştere erau 
ulteriori perioadei la care se referea ordonanţa, toţi fiind rromi. Domnia sa 
atrage atenţia că această etnie are un anumit specific în comportament, ei fiind 
dispuşi să apeleze la aceste falsuri.  
  2. Atrage atenţia că în cazul adoptării trebuie schimbat titlul.   
  3. De ce a venit Guvernul cu o lege care să privească numai 
aceste două categorii, mai ales că lucrurile sunt total diferite? 
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang atrage atenţia 
asupra necesităţii unei verificări foarte riguroase pentru că, desigur, vor fi 
mulţi cei care vor depune cereri pentru despăgubiri. 
  Domnul deputat Petre Ţurlea consideră, la rândul său, că o lege 
trebuie să privească pe toţi cetăţenii ţării şi că persecuţiile pe criterii rasiale au 
continuat până în anul 1950, iar limita aleasă până în 1944 nu este bună. 
Domnia sa face şi un amendament, în sensul că trebuie să fie despăgubiţi şi 
românii din Ardealul de Nord, care au stat sub ocupaţie maghiară. Cel puţin în 
acea zonă, în perioada hortystă, au fost deportaţi, pe lângă evrei şi ţigani, şi 
români şi, în concluzie, aceştia nu pot fi excluşi de la prevederile acestei 
ordonanţe. 
  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera consideră că propunerii 
legislative nu trebuie să i se dea un aviz favorabil, deoarece comisia s-a 
confruntat cu un caz similar în ceea ce priveşte propunerea legislativă  iniţiată 
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de domnul deputat Iftene Pop şi care se referea la populaţia română din 
Basarabia şi Bucovina. Atunci comisia a decis să se facă o nouă propunere 
legislativă,   deci, şi în acest caz, trebuie iniţiată o altă lege, deoarece 
Decretul-lege nr. 118/1990 şi-a extins efectele mult prea mult. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner, sprijinind ideea 
domnului deputat Liviu Alexandru Mera, propune să se dea un aviz negativ în 
care să se menţioneze că titlul nu mai corespunde, şi nici perioada de timp la 
care se face referire. Pentru aceste motive, domnia sa propune să se facă un alt 
proiect de lege. Are obiecţii şi asupra nedreptăţilor care s-au făcut acestor 
două categorii etnice. În sprijinul afirmaţiei domniei sale relevând faptul că, 
în prima perioadă comunistă, până la venirea lui Ceauşescu, cei care se aflau 
la putere erau evrei şi ţigani. Dacă această ordonanţă se va aproba, se va crea 
o confuzie totală, pentru că, “odată pentru totdeauna, trebuie să se despartă 
apele”. 
  O altă problemă este şi aceea că mulţi dintre cei care vor 
beneficia de efectele acestei legi nu au nici un drept. În sprijinul afirmaţiei 
făcute domnia sa a atras atenţia asupra faptului că în timpul dictaturii 
antonesciene au fost trimişi în lagăre o bună parte din deţinuţii de drept 
comun. Aceştia, acum, se vor erija în deţinuţi politici, revendicând 
despăgubiri, fără să aibă nici un drept moral asupra lor. 
  Domnul deputat Tokay György menţionează, în cuvântul 
domniei sale, că este de acord cu cele spuse de domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner în ceea ce priveşte abuzurile.  

În ceea ce priveşte problema ridicată de domnul deputat Petre 
Ţurlea, domnia sa consideră că este absolut normal ca şi românii din Ardealul 
de Nord să fie despăgubiţi, dar acest lucru s-a şi întâmplat deoarece Guvernul 
Ungariei i-a prevăzut şi pe aceştia cu drepturi de despăgubire, în urma unor 
cereri pe care trebuiau să le facă personal.  

Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a susţinut 
proiectul de lege şi a propus o corelare cu titlul.  

Domnul deputat Tănase Tăvală a menţionat că această situaţie a 
fost    creeată   de   suferinţele românilor, indiferent de etapă, Decretul-lege 
nr. 118/1990 stabilind, însă, o limită de timp. Domnia sa împărtăşeşte punctul 
de vedere al domnului deputat Liviu Alexandru Mera, care se referea la 
propunerea legislativă a domnului deputat Iftene Pop, şi consideră absolut 
normal să se facă un nou proiect de lege care să cuprindă textul prezentei 
ordonanţe.  
  Domnul secretar de stat Ekstein Peter Kovacs mulţumeşte pentru 
întrebările şi argumentele aduse în susţinerea acestui proiect de lege. 
Recunoaşte că este greu să se facă un proiect de lege cu caracter reparatoriu, 
având în vedere perioada mare care s-a scurs de la aceste evenimente. I se 
pare însă nerezonabil  să se respingă acest proiect de ordonanţă pentru lucruri 
minore, cum ar fi titlul, care poate fi amendat în consonanţă cu perioada la 
care se referă. În privinţa propunerii domnului deputat Petre Ţurlea, i se pare 
absolut normal să nu se pună o limită a datei, dar acest lucru practic nu se va 
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putea realiza, deoarece efortul bugetar ar putea creşte în nişte parametri 
incontrolabili şi aminteşte că Ministerul de Finanţe, la emiterea acestei 
ordonanţe, a făcut calculul numai pentru perioada prevăzută în text. 
  Domnul deputat Marţian Dan este de părere că în ceea ce 
priveşte această ordonanţă există două posibilităţi: prima este aceea de 
amendare a textului în discuţie, iar a doua este aceea de a se merge pe linia 
elaborării unui text, care să consacre noi compensaţii pentru aceste două 
categorii. O altă problemă pe care domnia sa o ridică este aceea a verificării 
cererilor. Cine va face acest lucru? Până acum acest lucru îl făceau comisiile 
constituite special, după care ele au fost înlocuite, sarcina de prelucrare a lor 
fiind preluată de Direcţia generală de muncă şi protecţie socială de pe lângă 
Ministerul de Justiţie. Problemele ridicate de domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner ne conduc la ideea că expertizările trebuiesc făcute mult mai 
profund. Având în vedere precedentul creeat de propunerea legislativă iniţiată 
de domnul deputat Iftene Pop, este de părere că ar fi rezonabil să se meargă pe 
asemenea variantă, şi anume de întocmire a unui nou proiect de lege. Oare 
monopolul suferinţei, se întreabă domnia sa, îl au numai cei care au fost 
victimele holocaustului? Dacă problema s-ar pune aşa, s-ar intra în polemică 
cu cei care au avut de suferit şi datorită altor nedreptăţi făcute de regimul 
comunist. 
  Supusă     votului,  ordonanţa  nu  a întrunit majoritate de voturi 
– 5 voturi pentru, 5 voturi împotrivă şi 1 abţinere, rămânând a doua formulă, 
în sensul elaborării unui text altenativ, care să meargă cât mai repede la 
Camera Deputaţilor. 
  S-a trecut, apoi,  la continuarea dezbaterii proiectului de Lege 
privind constituirea şi organizarea clerului militar, începând cu art. 8, la care 
se ajunsese în şedinţa precedentă. 
  Preotul Constantin Nicolae a susţinut că textul articolului 8, aşa 
cum este formulat în proiectul de lege este bun şi acoperitor. S-a căutat, totuşi, 
prin contribuţia comună a tuturor deputaţilor, redactarea articolului într-o 
formă mai clară, aceasta fiind următoarea: “În toate unităţile şi formaţiunile 
militare se interzice atragerea militarilor spre o credinţă anume prin forme şi 
mijloace agresive sau altele decât cele liber consimţite”. 
  Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi. 
  Tot cu unanimitate de voturi a fost acceptată şi eliminarea 
sintagmei “constituirea şi” din titlul capitolului II. 
  Articolele 9 şi 10 au fost acceptate cu unanimitate de voturi. 
  La    art. 11 a fost elaborat, în comun,  un amendament de către 
dl. Wittstock Eberhard-Wolfgang şi pr. Nicolae Constantin, care are 
următorul text: “Şeful Secţiei Asistenţă Religioasă are rang onorific de vicar 
administrativ şi este numit în funcţie de ministrul de resort, la propunerea 
Bisericii Ortodoxe Române, dintre preoţii care întrunesc condiţiile pentru 
această funcţie, în urma consultării ecumenice a bisericilor şi cultelor care au 
reprezentare în cadrul ministerelor menţionate în alin. (1) al art. 10”. 
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  După vii dezbateri s-a căzut de comun acord ca discuţiile să se 
întrerupă, acordându-se un timp de aprofundare în vederea votului asupra 
acestui amendament. 
  Timpul acordat şedinţei fiind epuizat, domnul preşedinte Marţian 
Dan a declarat închise lucrările comisiei. 
 
 
 
SECRETAR,      ÎNTOCMIT, 
 
 
Şerban Rădulescu-Zoner      Chisnăr Atena 
   
   

 
 

 
 

 


