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  La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, lipsind domnii 
deputaţi: Ion Oltean, din Grupul parlamentar al PD-USD şi Tokay Gheorghe, 
din   Grupul   parlamentar   al   UDMR - care sunt membri ai Guvernului, 
precum şi dl. Ovidiu Şincai, plecat în delegaţie în străinătate. 
  Şedinţa a fost condusă de dl. Marţian Dan, preşedintele comisiei. 
  În deschiderea lucrărilor, dl. preşedinte a supus spre aprobare 
ordinea de zi, pe care sunt înscrise următoarele puncte: 
  1. Discutarea propunerii legislative privitoare la reglementarea 
situaţiei imobilelor cu destinaţie comercială. 
  2. Discutarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 65/1997  privind regimul paşapoartelor. 
  3. Discutarea proiectului 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. 
  4. Discutarea proiectului 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. 
  Ordinea de zi este acceptată cu unanimitate de voturi. 



 2
  Se trece la discutarea primului punct înscris pe ordinea de 
zi, propunerea legislativă privitoare la reglementarea situaţiei imobilelor cu 
destinaţie comercială. 
  Primul înscris la cuvânt, dl. deputat Tănase Tăvală, este de părere 
că propunerea legislativă trebuie avizată. În acelaşi timp ea ar trebui amendată 
şi corectată în spiritul propunerilor formulate de Institutul Român pentru 
Drepturile Omului, căruia comisia noastră i-a cerut opinia 
  Dl. deputat Şerban Rădulescu-Zoner s-a pronunţat, în principiu, 
pentru avizarea propunerii legislative, pe care o consideră o acţiune 
reparatorie oportună. Arată, însă, faptul că ea nu tratează de loc situaţia acelor 
cetăţeni care au fost proprietari ai unor spaţii comerciale naţionalizate, dar   
care, în cadrul unor proiecte de sistematizare urbană, au fost demolate. N-ar fi 
cazul să primească despăgubiri şi ei? se întreabă vorbitorul, fără a propune 
însă o soluţie concretă sau un text de amendare. 
  Dl. deputat Viorel Hrebenciuc se referă la dificultăţile mari pe 
care le implică acordarea despăgubirilor din cauza lipsei de resurse la bugetul 
de stat. Poate că o modalitate de a rezolva problema este aceea ca reparaţiile 
respective să se facă din sumele provenite de la cupoanele nominative de 
privatizare neridicate de populaţie. 
  D-na deputat Mitzura Arghezi se declară, din capul locului, 
împotriva acestei propuneri legislative care, în opinia domniei sale, nu face 
altceva decât să se înscrie pe linia promovată de guvern de întoarcere a ţării la 
situaţia de la sfârşitul anilor '30, prin restituiri care ar împinge ţara la un 
faliment naţional. Domnia sa întreabă, în acest context, cum vor fi despăgubiţi 
cei ale căror imobile şi spaţii comerciale au fost dărâmate la cutremurul din 4 
martie 1977? 
  Dl. Marţian Dan menţionează că punctul de vedere al Institutului 
Român pentru Drepturile Omului, căruia i s-a cerut opinia în legătură cu 
această propunere legislativă, conţine mai multe remarci pe care comisia 
noastră ar trebui să le aibă în vedere, şi anume: 
  1. Art. 1 din propunerea legislativă este defectuos redactat, 
deoarece , sub aspectul sferei de reglementare ,actul normativ este imprecis, 
din conţinutul său nerezultând dacă este vorba numai despre imobilele cu 
destinaţie comercială trecute cu titlu în proprietatea statului sau despre 
orice imobile trecute în proprietatea statului. Textul legii ar trebui să  
menţioneze că este vorba numai despre imobilele cu destinaţie comercială 
trecute cu titlu în proprietatea statului, restul imobilelor cu destinaţie 
comercială putând fi recuperate prin acţiuni judecătoreşti. Distincţia este 
importantă pentru că regimul intrării în posesia celor două categorii de 
imobile (trecute cu titlu sau fără titlu în posesia statului) trebuie să fie diferit. 
Astfel, în cazul celor intrate fără titlu în proprietatea statului nu trebuie să se 
pună problema restituirii în natură până la gradul II inclusiv de rudenie. 
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Totodată,  în acest caz se poate promova acţiunea în revendicare a 
imobilului, indiferent în mâinile cui s-ar afla acesta, fără a fi limitaţi 
proprietarii sau moştenitorii lor numai la posibilitatea de a obţine despăgubiri. 
  2. Este necesar să se prevadă expres, în textul propunerii 
legislative, actele normative în baza cărora au fost trecute în proprietatea 
statului imobilele cu destinaţie comercială. În acest fel se vor putea 
fundamenta mai bine reglementările din propunerea legislativă şi, totodată,  se 
împiedică tentaţia de a adăuga la lege dispoziţii imperative, prin acte de 
interpretare care nu sunt de rangul legii, aşa cum a procedat Guvernul 
României prin Hotărârea de Guvern nr. 11 din 29 ianuarie 1997 pentru 
modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 
112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia 
de locuinţe, trecute în proprietatea statuluui, stabilite prin Hotărârea 
Guvernului nr. 20/1996. 
  3. Art. 4 din propunerea legislativă stipulează că de prevederile 
ei beneficiază şi persoanele care au pierdut cetăţenia română. Dispoziţia nu 
este corelată cu art. 23, prin care se prevede că, odată cu dobândirea dreptului 
de proprietate asupra imobilelor cu destinaţie comercială, se dobândeşte şi 
dreptul de proprietate asupra terenului aferent. Acest lucru nu este posibil în 
cazul persoanelor care nu mai sunt cetăţeni români deoarece acestea, potrivit 
prevederilor constituţionale ca şi celor ale Legii 18/1990, nu pot fi titulari ai 
dreptului de proprietate asupra terenurilor. 
  4. Iniţiativa legislativă nu conţine dispoziţii precise menite să 
reglementeze modalitatea de calculare a valorii spaţiilor ce fac obiectul legii 
propuse, respectiv de la ce dată va fi avută în vedere această valoare şi în baza 
căror acte normative se va face calculul. În acest sens, sunt necesare dispoziţii 
cu privire la pierderile de valoare sau adăugirile pe care le-au suferit 
construcţiile care vor fi restituite.  
  În urma dezbaterilor comisia a hotărât,  cu   majoritate de voturi 
(7 voturi pentru şi 1 împotrivă), să dea aviz favorabil propunerii legislative 
consemnând, însă, în textul său şi modificările ce trebuie să i se aducă în 
lumina celor prezentate mai sus. 
  În continuare, s-a trecut la discutarea punctului 2 înscris pe 
ordinea de zi, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 
65/1997  privind regimul paşapoartelor. 
  În luările lor de cuvânt, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner  
şi doamna deputat Mitzura Arghezi au arătat că prevederile din Ordonanţa 
referitoare la demnităţile şi funcţiile care dau drept de eliberare a paşaportului 
diplomatic pentru titularii lor sunt prea permisive. Ar trebui ca aceste 
paşapoarte să se acorde într-un număr mult mai limitat. 
  Dl. Viorel Hrebenciuc apreciază că tocmai numărul mare al 
acestor paşapoarte diplomatice ne pune pe noi, românii, în dificultate în 
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relaţiile cu unele state, care au impus faţă de noi practica acordării de vize 
şi pentru aceste paşapoarte. 
  În cursul dezbaterilor, s-a arătat că textul de la art. 3, pct. 2, este 
excesiv şi inexact,  prin prevederea sa care stipulează că "paşaportul este 
proprietatea statului" propunându-se înlocuirea lui cu următorul text 
"paşaportul este document oficial al statului român", proprietatea acestuia 
revenind cetăţeanului,  care plăteşte taxe pentru obţinerea lui, inclusiv cele 
referitoare la costul paşaportului. 
  Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Tot cu unanimitate de voturi a fost acceptată şi propunerea 
domnului deputat Tănase Tăvală de amendare a textului de la art. 7, lit. A, 
pct. 13, care va avea următoarea redactare: "Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, cardinali şi mitropoliţi ai cultelor religioase recunoscute de stat". 
Această amendare s-a făcut în scopul asigurării unui tratament similar acordat 
înalţilor ierarhi ai cultelor religioase recunoscute de stat, inclusiv cardinalului 
greco-catolic în viaţă,   care a fost exclus în mod nejustificat din textul 
respectiv al Ordonanţei. 
  O altă propunere de amendare a fost formulată de dl. deputat 
Konya Hamar Alexandru şi ea se referă la art. 7, lit. A, pct. 14. Acest punct 
urmează a fi reformulat astfel ca textul lui să fie următorul: "Arhiepiscopi, 
episcopi şi şefi ai cultelor religioase recunoscute de stat". 
  Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus un 
amendament de completare a părţii finale a tezei I-a de la litera d) a art. 14, 
alin. 1 cu următorul text: "care sunt stabilite prin hotărâri judecătoreşti sau fac 
obiectul urmăririi penale". Amendarea textului se impune pentru a împiedica 
abuzuri şi încălări ale dreptului omului de liberă circulaţie din partea 
organelor abilitate de lege să dispună, în situaţii expres stipulate în Ordonanţă, 
refuzul eliberării paşaportului, retragerea lui sau suspendarea folosirii 
acestuia. 
  Propunerea este acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Pentru  corelare,  la art. 14,  alin. 2,  se introduce această referire  
şi   la   lit. d), textul urmând să fie formulat astfel: "În situaţiile prevăzute la 
lit. a), b) şi d) măsura va fi luată de către Direcţia de paşapoarte sau, după caz, 
de serviciile teritoriale subordonate, numai în baza cererii scrise a organelor 
de urmărire penală, instanţelor judecătoreşti sau a organelor prevăzute de lege 
cu atribuţii de punere în executare a pedepsei închisorii". 
  Următoarele două puncte înscrise pe ordinea de zi, 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 
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ratificarea Tratatului între România şi Republica Moldova privind asistenţa 
juridică în materie civilă şi penală, semnat la Chişinău la 6 iulie 1996, au fost 
acceptate de către membrii comisiei cu unanimitate de voturi. 
  Ordinea de zi fiind epuizată, dl. preşedinte Marţian Dan declară 
închise lucrările comisiei. 
 
 
 
PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
 
 
Marţian Dan       Şerban Rădulescu-Zoner  
 
 
 
 
ÎNTOCMIT, 
 
 
Chisnăr Atena 
 


