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AVIZ 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului   nr. 79/1997   pentru    constituirea Comisiei speciale de 
verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea 
eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum 
şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 
 
 
 
 
  Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a transmis, cu adresa 
nr. 179 din 14 aprilie 2000, Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, în vederea avizării, proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului   nr. 79/1997   pentru    
constituirea Comisiei speciale de verificare a certificatelor eliberate în baza 
Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi 
urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei 
din decembrie 1989. 
  În şedinţa din 25 mai 2000, Comisia a analizat proiectul de lege 
şi a hotărât, cu majoritate de voturi, să îi acorde aviz favorabil cu următoarele 
amendamente: 
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Amendamente admise: 

 
Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

0. 1. 2. 3. 
1.     “Art. 1 alin. (2) 

    Preşedintele, 
vicepreşedintele şi 
membrii Comisiei speciale 
prevăzute la alin. (1), cu 
excepţia preşedinţilor 
asociaţiilor de 
revoluţionari, nu pot avea 
calitatea de beneficiar al 
prevederilor Legii  
nr. 42/1990” 

    La art. 1 după alin. (1) 
modificat de Senat şi după 
alin. (2) din textul 
Ordonanţei de urgenţă 
domnii deputaţi Şerban 
Rădulescu-Zoner şi 
Marţian Dan au propus 
introducerea unui alineat 
nou, numerotat 3, având 
următoarea redactare: 
    “În vederea examinării 
temeinice şi într-un timp 
cât mai scurt posibil a 
tuturor certificatelor 
acordate în baza Legii  
nr. 42/1990, Comisia va 
înfiinţa grupe de lucru 
formate din câte un 
reprezentant al 
Ministerului de Interne şi 
al Parchetului de pe lângă 
Curtea Supremă de 
Justiţie, desemnaţi de 
conducerile instituţiilor 
respective, precum şi 
dintr-un reprezentant al 
revoluţionarilor desemnat 
prin tragere la sorţi din 
rândul asociaţiilor de 
revoluţionari legal 
constituite până la data de 
30 decembrie 1992. 
Comisia specială va 
examina fiecare dosar în 
parte prezentat de grupele 
de lucru şi va decide 
validarea sau invalidarea 
certificatului acordat”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 
 
 
 

    Numărul membrilor 
Comisiei speciale nu 
permite o examinare 
temeinică şi totodată  
într-un interval de timp 
rezonabil a tuturor 
certificatelor acordate 
revoluţionarilor în baza 
Legii nr. 42/1990 existând 
pericolul perpetuării la 
nesfârşit a discuţiilor şi 
tensiunilor în jurul acestei 
probleme.  
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Nr. 
crt. 

Articolul  
(textul iniţial) 

Amendamentul propus 
(autorul) 

Text adoptat de comisie 

Motivare 

2.     “Art. 2 alin. (1) 
    Activităţile de 
secretariat tehnic ale 
Comisiei speciale, sediul 
în care aceasta îşi 
desfăşoară activitatea şi 
resursele materiale şi 
băneşti  necesare 
funcţionării acesteia sunt 
asigurate de către 
Secretariatul de Stat pentru 
Problemele 
Revoluţionarilor din 
decembrie 1989”. 

    Domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner a propus 
modificarea alin. (1) al  
art. 2, după cum urmează: 
    “Activităţile de 
secretariat tehnic ale 
Comisiei speciale, sediul 
în care aceasta îşi 
desfăşoară activitatea şi 
resursele materiale şi 
băneşti  necesare 
funcţionării acesteia sunt 
asigurate de către 
Secretariatul General al 
Guvernului României”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii 
Comisiei cu majoritate de 
voturi. 
 
 

    Condiţiile logistice 
necesare Comisiei speciale 
nu pot fi asigurate, în bune 
condiţii, de către 
Secretariatul de Stat pentru 
Problemele 
Revoluţionarilor din 
decembrie 1989. 

3.     “3. Art. 3 va avea 
următorul cuprins:    
«................................ 
    (3) Concluziile şi 
propunerile finale ale 
comisiei speciale se 
concretizează într-un 
raport care se prezintă 
comisiei parlamentare 
prevăzute la art. 7 din 
Legea nr. 42/1990, cel 
târziu până la data de 30 
septembrie 2000»”. 

    Domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner a propus 
înlocuirea datei de  
30 septembrie 2000, 
prevăzută la alin. (3) al  
art. 3 din varianta 
Senatului, cu data de  
30 noiembrie 2000.  
    Ca urmare, alin. (3) al 
art. 3 va avea următoarea 
redactare:     
     “............................... 
    (3) Concluziile şi 
propunerile finale ale 
comisiei speciale se 
concretizează într-un 
raport care se prezintă 
comisiei parlamentare 
prevăzute la art. 7 din 
Legea nr. 42/1990, cel 
târziu până la data de   
30 noiembrie 2000”. 
    Amendamentul a fost 
admis de membrii 
Comisiei cu majoritate de 
voturi. 
 
 

    Termenul de  
30 septembrie 2000 este 
nerealist. 
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(autorul) 
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4.     “Art. 4 – Activitatea 
Comisiei speciale se 
desfăşoară în conformitate 
cu Regulamentul propriu, 
elaborat de secretariatul 
tehnic şi aprobat în prima 
şedinţă a comisiei”. 

    Domnul deputat 
Marţian Dan a propus 
elilminarea din textul art. 4 
a sintagmei “elaborat de 
secretariatul tehnic şi”. 
     Amendamentul a fost 
adimis de membrii 
comisiei cu unanimitate de 
voturi. 
    Ca urmare, textul art. 4 
va avea următorul cuprins: 
    “Art. 4 – Activitatea 
Comisiei speciale se 
desfăşoară în conformitate 
cu Regulamentul propriu, 
aprobat în prima şedinţă a 
comisiei”. 

    Comisia înseşi trebuie 
să-şi elaboreze 
regulamentul de 
funcţionare, secretariatul 
tehnic neavând a se 
implica în această 
operaţiune. 

5.     “Art. 6 – Preşedintele 
fiecărei asociaţii de 
revoluţionari dintre cele 
prevăzute la art. 1 alin. (1) 
poartă răspunderea 
prevăzută de lege pentru 
autenticitatea şi 
veridicitatea documentelor 
prezentate de asociaţia 
căreia îi aparţine şi are 
obligaţia de a pune la 
dispoziţia Comisiei 
speciale:  
- actul de înfiinţare a 

asociaţiei; 
- amprenta ştampilei 

asociaţiei; 
- procesul-verbal al 

hotărârii adunării 
generale de desemnare 
a organelor de 
conducere ale 
asociaţiei; 

- numărul membrilor 
asociaţiei; 

- procesul-verbal cu 
hotărârile adunării 
generale ce au avut ca 
obiect analizarea şi 
aprobarea 
documentaţiei care a 
stat la baza propunerii  

    Domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner a propus 
o intervenţie redacţională 
în textul de debut al art. 6 
şi  completarea 
dispoziţiilor referitoare la 
documentele ce trebuie 
depuse la comisia specială 
de către preşedintele 
fiecărei asociaţii de 
revoluţionari, după cum 
urmează: 
    “Art. 6 – Preşedintele 
fiecărei asociaţii de 
revoluţionari dintre cele 
prevăzute la alin. (1) al  
art. 1 răspunde, conform 
legii, pentru autenticitatea 
şi veridicitatea 
documentelor prezentate 
de asociaţia căreia îi 
aparţine şi are obligaţia de 
a pune la dispoziţia 
Comisiei speciale:  
- actul de înfiinţare a 

asociaţiei, precum şi 
statutul acesteia; 

- amprenta ştampilei 
asociaţiei; 

 

    Pentru o mai bună 
documentare a membrilor 
Comisiei. 
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 de certificare a calităţii de 
beneficiar al prevederilor 
Legii nr. 42/1990”. 

- procesul-verbal al 
hotărârii adunării 
generale de desemnare 
a organelor de 
conducere ale 
asociaţiei; 

- lista nominală cu 
membrii asociaţiei 
care au obţinut 
certificatul de 
revoluţionar; 

- numărul membrilor 
asociaţiei; 

- procesul-verbal cu 
hotărârile adunării 
generale ce  
a avut ca obiect 
analizarea şi aprobarea 
documentaţiei care a 
stat la baza propunerii 
de certificare a calităţii 
de beneficiar al 
prevederilor Legii nr. 
42/1990”. 

     Amendamentul a fost 
admis de membrii comisiei 
cu majoritate de voturi. 

 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


