
Comisia pentru drepturile omului, culte
”i problemele minoritªþilor naþionale

PROCES  VERBAL
al ”edinþei din data de 1 octombrie 1997

La ”edinþª au participat 11 deputaþi, lipsind domnii deputaþi Ioan
Oltean, din Grupul parlamentar USD-PD ”i Tokay Gheorghe, din Grupul
parlamentar UDMR - care sunt membri ai Guvernului, dl. Konya Hamar
Alexandru, din Grupul parlamentar UDMR ”i d-na Elena Iacob, din Grupul
parlamentar PNÞCD-Civic-Ecologist.

Lucrªrile   ”edinþei   sunt   conduse   de   pre”edintele comisiei, dl.
Marþian Dan, care, în deschidere, propune spre aprobare ordinea de zi, care are
înscrise urmªtoarele puncte:

1. Propunerea legislativª privind modificarea ”i completarea Legii
nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor martiri ”i acordarea unor drepturi urma”ilor
acestora, rªniþilor, precum ”i luptªtorilor pentru victoria Revoluþiei din
decembrie 1989.

2. Proiectul  de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr.
14/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 1997.

3. Propunerea legislativª pentru completarea Codului de
procedurª penalª.

4. Proiectul de Lege privind acordarea de compensaþii cetªþenilor
români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicªrii
Tratatului   dintre   România   ”i   Bulgaria,   semnat   la   Craiova la 7
septembrie 1940.

5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România ”i
Republica Italianª privind readmisia persoanelor aflate în situaþie ilegalª,
semnat la Bucure”ti la 4 martie 1997.

Se trece la examinarea primului punct înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativª privind modificarea ”i completarea Legii nr. 42/1990
pentru cinstirea eroilor martiri ”i acordarea unor drepturi urma”ilor acestora,
rªniþilor, precum ”i luptªtorilor pentru victoria Revoluþiei din decembrie 1989.
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Primul înscris la cuvânt a fost dl. deputat Petre Þurlea, care a

apreciat cª propunerea legislativª are vicii de fond ”i, deoarece a fost intens
mediatizatª, a stârnit un sentiment de repulsie din partea populaþiei. Drept
pentru care domnia sa a propus  respingerea ei.

De   aceea”i   pªrere    au     fost   ”i    dl. deputat Otto Weber ”i
d-na deputat Mitzura Arghezi.

Dl. deputat Tªnase Tªvalª a propus sª se amâne discutarea
propunerii legislative deoarece existª un proiect de lege aprobat de guvern,
care urmeazª sª fie înaintat parlamentului ”i care trateazª aspecte referitoare la
modificarea Legii 42/1990.

Dl. Marþian Dan, în luarea de cuvânt, menþioneazª cª, propunerea
legislativª conþine o seamª de prevederi care fac ca ea sª nu poatª fi acceptatª.
Printre acestea trebuie menþionatª încercarea de a impune, prin lege, acea
interpretare politicª a unor forþe din actuala majoritate parlamentarª   care
încearcª sª reducª Revoluþia românª doar la intervalul 16-22 decembrie 1989,
excluzând din fluxul ei firesc segmentul de la fuga dictatorului N. Ceau”escu
pânª la pacificarea completª a situaþiei din þarª, când de fapt mi”carea
spontanª de nemulþumire generalizatª a românilor s-a transformat într-o
veritabilª revoluþie care a proclamat dizolvarea structurilor de putere ale
vechiului regim, a abolit rolul conducªtor al partidului unic, a luat primele
mªsuri de desfiinþare a legislaþiei represive totalitarist-comuniste etc. Tocmai
de aceea nu mi se pare legitimª excluderea celor care au decedat sau au fost
rªniþi dupª 22 decembrie 1989 de la prevederile Legii 42/1990.

Nu poate fi acceptatª nici discriminarea pe care o instituie
propunerea legislativª între cetªþenii civili decedaþi, rªniþi, reþinuþi de organele
de represiune, cei care s-au remarcat prin fapte deosebite, pe de o parte, ”i
militarii decedaþi ”i rªniþi, pe de altª parte, primii urmând sª beneficieze de
prevederile Legii 42/1990, iar secunzii trebuind a fi recompensaþi potrivit
regulamentelor militare în vigoare.

La fel de inacceptabilª este ”i încercarea pe care o face
propunerea legislativª de a impune un soi de subordonare a organizaþiilor
revoluþionarilor faþª de Secretariatul de Stat pentru Problemele
Revoluþionarilor, de la care primele ar trebui sª obþinª avizul de funcþionare cu
toate cª ele au dobândit recunoa”terea juridicª în conformitate cu legislaþia în
vigoare în România la data constituirii lor.

Domnul deputat Ovidiu “incai a menþiont faptul cª atât timp cât
nu este definitª exact calitatea de revoluþionar nu se poate stabili cu exactitate
cine este îndreptªþit sª aibª drepturile stipulate în Legea 42/1990 ”i în
propunerea legislativª ce o discutªm ”i cine nu. ˛n acela”i timp, dl. “incai a
apreciat cª Parlamentul nu ar trebui sª legifereze crearea unor grupuri
privilegiate. ˛n acest sens, domnia sa a propus ca acordarea drepturilor
prevªzute în lege sª se facª numai urma”ilor eroilor martiri ”i celor rªniþi în
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revoluþie, fªrª a se extinde ”i asupra altor categorii de cetªþeni participanþi la
revoluþie.

Urmªtorul înscris la cuvânt, dl. deputat Tªnase Tªvalª, atrage
atenþia cª, totu”i, în cadrul revoluþiei a fost ”i o categorie de  revoluþionari cu
merite deosebite, care nu au fost nici rªniþi, nici omorâþi, dar care s-au implicat
foarte puternic în desfª”urarea cursului revoluþiei.

˛nscriindu-se din nou la cuvânt, dl. deputat Petre Þurlea este de
pªrerea d-lui “incai, ”i anume: acordarea de drepturi ”i compensaþii sª se facª
numai urma”ilor eroilor martiri ”i celor rªniþi, iar persoanele care au avut merite
deosebite în revoluþie sª primeascª recompense morale sau onorifice.

˛n final, domnul pre”edinte a supus la vot propunerea de
respingere a propunerii legislative formulatª de dl. deputat Petre Þurlea.
Propunerea a întrunit 6 voturi pentru, 1 împotrivª ”i 3 abþineri, urmând ca în
avizul comisiei sª fie menþionate ”i punctele de vedere care s-au cristalizat în
urma discuþiilor purtate în comisie. Dat fiind rezultatul votului, celelalte
propuneri  formulate în cursul dezbaterilor n-au mai fost supuse la vot.

Se trece la analizarea punctului doi înscris pe ordinea de zi,
proiectul  de Lege pentru aprobarea Ordonanþei Guvernului nr. 14/1997 privind
rectificarea bugetului de stat pe anul 1997.

Pentru început, dl. pre”edinte Marþian Dan a adus la cuno”tinþa
comisiei cererea Direcþiei Generale a Penitenciarelor privind suplimentarea cu
132,8 miliarde lei a subvenþiilor pe anul 1997 cu prilejul rectificªrii bugetului
de stat, în vederea acoperirii nevoilor minime de funcþionare a sistemului
penitenciar în a doua parte a anului 1997.

˛n majoritate, membrii comisiei au considerat cª aceastª cerere
trebuie, mªcar în parte, sª aibª sprijinul comisiei. Singura pªrere contradictorie
a fost a domnului Þurlea. Domnia sa a apreciat cª, atât timp cât la buget nu
sunt resurse, satisfacerea acestei cereri ar presupune sª se reducª alocªrile
acordate altor sectoare importante: sªnªtate, învªþªmânt, culturª etc. Toate
acestea, ca ”i categoria bugetarilor, ar avea de suferit în beneficiul unor oameni
care, totu”i, au încªlcat legea.

˛n final, membrii comisiei au fost de acord, în unanimitate, ca
acest proiect de lege sª primeascª un aviz favorabil, cu precizarea susþinerii
cererii Ministerului Justiþiei, Direcþia Generalª a Pentienciarelor privind
suplimentarea subvenþiei pe anul 1997 cu suma de 8 miliarde lei în vederea
acoperirii parþiale a necesitªþilor sistemului penitenciar pentru hranª ”i
medicamente. S-a propus ca suplimentarea sª se facª din Fondul de rezervª
bugetarª la dispoziþia Guvernului.

Se trece la analizarea punctului 3 înscris pe ordinea de zi,
propunerea legislativª pentru completarea Codului de procedurª penalª.
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˛n ce prive”te acest proiect de lege membrii comisiei s-au

pronunþat, cu unanimitate de voturi, pentru adoptarea textului în redactarea pe
care o conþine avizul Consiliului legislativ cu unele mici amendamente.

 Domnul deputat Petre Þurlea propune ca durata autorizaþiei de
încuviinþare a folosirii investigatorilor acoperiþi în cauzele privind cercetarea
crimei organizate sª nu fie limitatª la numªrul de zile prevªzut în alin. 1 al art.
1312 din varianta Consiliului legislativ, ci sª fie acordatª pe toatª durata
cercetªrii respective având în vedere marea dificultate a elucidªrii problemelor
în cazul crimei organizate, fapt ce reclamª timp, a”a cum aratª ”i experienþa
altor þªri (Italia, de exemplu).

˛n opinia domnului deputat Tªnase Tªvalª, adoptarea acestui
amendament ar duce la  tªrªgªnarea cercetªrilor ”i, în plus, ea ar putea duce la
crearea unui mediu propice  instaurªrii  unui stat poliþienesc.

Drept urmare, domnia sa propune reformularea alineatului în
sensul sugestiei fªcute de Institutul Român pentru Drepturile Omului:
autorizaþia sª fie emisª pe o perioadª de cel mult 3 luni ”i sª poatª fi
prelungitª,  pentru motive temeinice, o singurª datª pe o perioadª de pânª la 3
luni.

Supuse la vot, cele douª propuneri au fost votate astfel:
propunerea d-lui Þurlea a fost respinsª cu 4 voturi pentru ”i 6 împotrivª, în
timp ce propunerea d-lui Tªvalª a întrunit majoritate de voturi - 9 voturi pentru
”i 1 împotrivª.

Se trece la examinarea punctului 4 înscris pe ordinea de zi,
proiectul de Lege privind acordarea de compensaþii cetªþenilor români pentru
bunurile trecute în proprietatea statului bulgar, în urma aplicªrii  Tratatului
dintre   România   ”i   Bulgaria,   semnat   la   Craiova la 7 septembrie 1940.

Primul înscris la cuvânt, dl. Petre Þurlea, propune respingerea
proiectului de lege având în vedere cª despªgubirile la care acesta se referª ar
trebui fªcute de statul bulgar ”i nu de statul român.

Propunerea   d-lui Þurlea a fost respinsª cu majoritate de voturi (1
vot pentru).

˛n cadrul celorlalte intervenþii au fost formulate unele propuneri de
amendare a proiectului de lege.

S-a propus ca textul art. 1, alin. 2 sª fie completat cu vocabula
"legali", dupª cuvântul "mo”tenitori", textul urmând sª aibª urmªtoarea
redactare: "De prevederile alin. 1 beneficiazª ”i cetªþenii români, mo”tenitori
legali ai  fo”tilor proprietari".

Propunerea a fost acceptatª cu majoritate de voturi - 7 voturi
pentru ”i 1 împotrivª.

Al doilea amendament se referª la art. 5, alin. 2 ”i constª din
înlocuirea termenului de "Cadrilater" cu sintagma "judeþele Durostor ”i
Caliacra". Propunerea a fost fªcutª pentru considerente ce þin de unitatea
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terminologicª a textului ”i pentru evitarea unor ambiguitªþi nedorite pe care le
poate genera denumirea de Cadrilater.

Acest amendament a fost acceptat cu unanimitate de voturi. Tot
cu unanimitate de voturi a fost acceptat ”i amendamentul de la art. 6, alin. 4,
care prevede eliminarea din finalul articolului a sintagmei "secþia Cadrilater".

Se trece la examinarea ultimului punct înscris pe ordinea de zi,
proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între România ”i Republica
Italianª privind readmisia persoanelor aflate în situaþie ilegalª, semnat la
Bucure”ti la 4 martie 1997.

Dupª examinare, acest proiect de lege a fost acceptat cu
unanimitate de voturi în forma propusª de iniþiator.

Ordinea de zi fiind epuizatª, dl. pre”edinte Marþian Dan declarª
închise lucrªrile ”edinþei.

PRE“EDINTE,  SECRETAR,

Marþian Dan “incai Ovidiu

˛NTOCMIT,

Chisnªr Atena


