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Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din data de 22 octombrie 1997 

 

 

Lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din 
data de 15 octombrie 1997 au fost conduse de preşedintele Comisiei, dl MARŢIAN DAN. 

Au fost prezenţi 13 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: ION OLTEAN, din Grupul 
parlamentar al USD-PD şi TOKAY GYÖRGY, din Grupul parlamentar UDMR, care sunt 
membri ai guvernului. 

În deschiderea lucrărilor, dl preşedinte MARŢIAN DAN a informat membrii Comisiei că 
dl deputat TĂNASE TĂVALĂ a solicitat ca o delegaţie de prim-curatori ai unor biserici 
greco-catolice din Transilvania să fie primită pentru a expune în faţa Comisiei un punct de 
vedere legat de propunerea legislativă a dlui senator MATEI BOILĂ privind utilizarea 
unor lăcaşuri de cult de către Biserica Română Unită cu Roma - Greco-Catolică. Comisia a 
fost de acord să asculte punctul de vedere al delegaţiei, formate din domnii: GAVRIL 
NICOARĂ, prim-curator al bisericii greco-catolice din Oradea şi reprezentant al bisericilor 
greco-catolice din Baia Mare, Satu Mare şi Dej; DUMITRU DUMBRĂVEANU, prim-
curator al bisericii greco-catolice din Cluj; şi EUGEN POP din Bucureşti, reprezentant al 
Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi. 
Prezentând delegaţia, dl preşedinte MARŢIAN DAN a arătat că, date fiind opiniile diferite 
ale Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şi ale 
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, cu privire la problemele ridicate de propunerea 
legislativă a dlui senator MATEI BOILĂ, cei doi preşedinţi de comisii au adresat o 
scrisoare dlui prim ministru VICTOR CIORBEA, pentru a cere guvernului datele şi 
informaţiile de care acesta dispune privind statutul cultului greco-catolic în 1948 şi felul în 
care au fost aplicate prevederile Decretului-lege 26/1990, ca şi asupra unor diferende 
existente între Biserica Ortodoxă şi Biserica Greco-Catolică. Audierea delegaţiei are loc în 
acest context. 
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Dl GAVRIL NICOARĂ a spus, în cuvântul său, că a constatat că poziţia Comisiei coincide 
cu poziţia din memoriul pe care delegaţia doreşte să îl prezinte Comisiei. Dl NICOARĂ a 
subliniat că credincioşii greco-catolici doresc o rezolvare paşnică a situaţiei lor, mai ales că 
de 8 ani sunt credincioşi care-şi ţin serviciul divin în aer liber. Ei doresc să oprească 
acţiunea de pichetare plănuită pentru oraşele din Transilvania şi consideră că, din moment 
ce s-au retrocedat bunuri şi s-au acordat reparaţii ungurilor, evreilor şi nemţilor, cu atât mai 
mult ar trebui să se procedeze în mod identic şi cu credincioşii greco-catolici, care sunt 
români. Această măsură, a retrocedării tuturor bisericilor greco-catolice după exemplul 
oferit de Mitropolitul Banatului, Înalt Prea Sfinţia Sa Mitropolitul Corneanu, a fost 
promisă, de altfel, în mesajul pe care primul ministru VICTOR CIORBEA l-a adresat 
credincioşilor greco-catolici la Blaj, cu ocazia reînhumării osemintelor episcopului 
Inochentie Micu-Klein. 

Dl deputat TĂNASE TĂVALĂ a rugat Comisia să încerce să realizeze raportul comun cu 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi înainte de venirea iernii. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN şi-a exprimat convingerea că se va ajunge la o armonizare 
a punctelor de vedere ale celor două comisii, astfel încât să se ajungă la soluţionarea 
divergenţelor şi contenciosului existent. Domnia sa a făcut apel la membrii delegaţiei să se 
păstreze un climat pacific şi creştinesc. 

După plecarea delegaţiei, dl deputat PETRE ŢURLEA a cerut să fie ascultată şi opinia 
credincioşilor ortodocşi. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN a arătat că există toată deschiderea din partea Comisiei şi 
dacă o delegaţie ortodoxă doreşte să vină în faţa Comisiei, aceasta va fi gata să o asculte. În 
plus, există memoriul unor înalţi prelaţi ai Bisericii Ortodoxe, iar din informaţiile pe care 
cei doi preşedinţi de comisii le-au cerut guvernului, Comisia va putea să-şi formeze un 
punct de vedere documentat. Dl preşedinte MARŢIAN DAN le prezintă membrilor 
Comisiei conţintul scrisorii adresate dlui prim ministru. Domnia sa crede că membrii 
Comisiei vor contribui la rezolvarea măcar a unei părţi a contenciosului existent între cele 
două biserici şi la stingerea conflictului. 

Cu aceasta se intră în ordinea de zi propriu-zisă. 

Dl vicepreşedinte OTTO WEBER a cerut să facă o comunicare. Domnia sa a evocat cazul 
generalului Traian Teodorescu, care a fost arestat de autorităţile comuniste şi a murit în 
închisoare. Acum patru ani domnia sa a cerut fostului procuror general, Vasile Manea 
Drăgulin, să procedeze la reabilitarea generalului, cu atât mai mult cu cât, în momentul 
arestării, acestuia i s-a confiscat toată averea, iar familia lui a rămas să trăiască în sărăcie. 
Acum şi soţia generalului a decedat iar urmaşii nu-şi pot recăpăta bunurile, în lipsa 
reabilitării. Fostul procuror a refuzat reabilitarea considerând că generalul a fost spion. Or, 
spune dl vicepreşedinte OTTO WEBER, un om trimis la Ankara şi Cairo să negocieze 
ieşirea României din război nu poate fi considerat spion. 

Dl deputat PETRE ŢURLEA consideră că este nevoie de un proces de reabilitare a tuturor 
ofiţerilor români şi constată că pentru cei condamnaţi între 1944 şi 1947 nu se doreşte 
reabilitarea, deşi ei au fost luptători anticomunişti. 

Dl secretar ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER arată că în această situaţie sunt mulţi ofiţeri 
şi dă ca exemplu comandanţii armatelor pe frontul de vest, Macici şi Avramescu. Domnia 
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sa consideră că justiţia ar trebui să rezolve această problemă şi propunerea legislativă de la 
punctul 1 al ordinii de zi ar rezolva situaţia. 

La cererea dlui vicepreşedinte OTTO WEBER, Comisia a fost de acord ca domnia sa să ia 
legătura cu procurorul general de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi să-i prezinte 
memoriul pe care îl are în cazul generalului Traian Teodorescu. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN aduce la cunoştinţa Comisiei ordinea de zi, care este 
acceptată în unanimitate. 

La primul punct al ordinii de zi Comisia a luat în dezbatere Propunerea legislativă 
pentru anularea măsurilor represive dispuse de regimul comunist împotriva 
adversarilor politici  (P.l. 97/17.04.1997), autor dl deputat Silviu Petrescu, Grupul 
parlamentar PNŢCD, civic şi ecologist.  

Dl secretar ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER consideră că un asemenea proiect este 
necesar. Domnia sa a fost sesizat de mulţi cetăţeni, cărora, pe lângă privarea de libertate, li 
s-a confiscat averea prin sentinţe judecătoreşti. Efectele acestor hotărâri durează până acum 
şi aceşti cetăţeni nu pot beneficia de legea fondului funciar sau nu pot revendica restituirea 
caselor. În perioada colectivizării s-au înscenat multe procese politice, pentru a se forţa 
colectivizarea. În felul acesta, cei care ar beneficia de prevederile legii ar fi, în majoritate, 
ţărani. 

Se pronunţă pentru un aviz favorabil. 

Dl secretar OVIDIU ŞINCAI arată că textul prezentat comisiei nu întruneşte condiţiile 
necesare pentru a fi avizat favorabil, din mai multe motive. 

În primul rând, propunerea legislativă se ocupă de prea multe lucruri. Ar fi fost normal să 
existe o propunere legislativă prin care să se anuleze nişte condamnări sau alte măsuri 
represive şi o altă reglementare privind reintrarea în proprietate a persoanelor care au avut 
de suferit de pe urma regimului comunist. Includerea într-o singură lege a acestor două 
aspecte creează ambiguităţi. 

Alte ambiguităţi provin din modul de redactare al textului. Aceeaşi lege vorbeşte, de pildă, 
despre perioade diferite, în care situaţiile au fost diferite: "condamnările politice pronunţate 
între 6 martie 1945 şi 30 decembrie 1947", "adversari ai regimului comunist instaurat la 6 
martie 1945", "reţineri în prizonierat de către partea sovietică după 23 august 1944". În 
felul acesta, Comisia este pusă să aprobe un text care se referă la o materie despre care şi-a 
dat avizul nu mai departe de săptămâna trecută (prizonierii luaţi după 23.08.1944, situaţia 
lor fiind reglementată de Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
guvernului nr. 41/1997 pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 
pentru 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) şi despre situaţii în legătură cu care există deja o reglementare 
(Decretul-lege 3/1990 sau 118/1990, Legea fondului funciar, legea caselor naţionalizate). 

Propunerea legislativă are şi alte exprimări care pot crea confuzie: la art. 2 lit. d) între 
actele de rezistenţă la opresiunea şi abuzurile de putere ale regimului comunist este 
introdusă şi "desfăşurarea propagandei pentru răsturnarea în orice mod a ordinei sociale 
existente până la 22 decembrie 1989". Această formulare ar legitima, de pildă şi actele de 
spionaj sau alte acţiuni îndreptate nu împotriva fostului regim, ci împotriva statului român. 
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De asemenea, la art. 5 lit. a) se vorbeşte despre "reintegrarea în funcţiile şi gradaţiile avute, 
inclusiv cele militare", ceea ce constituie un non-sens. 

Marea problemă a acestei propuneri legislative, însă, se află chiar la art. 1. Nu este corect, 
din punct de vedere juridic, să se anuleze printr-o lege hotărârile judecătoreşti. 

Din aceste motive, dl secretar OVIDIU ŞINCAI consideră că, aşa cum este acum, textul 
propunerii legislative nu poate primi aviz favorabil. Cel mai bun lucru ar fi să i se ceară 
autorului să facă modificările cuvenite, pentru ca textul să poată fi acceptat. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN subliniază că marea problemă a propunerii legislative este 
că se ocupă de  o problemă reală, care trebuie rezolvată, dar nu stabileşte nici o corelare cu 
alte legi, care au dat anumite soluţii acestui gen de probleme şi unor categorii de persoane 
îndreptăţite: Decretul-lege 118/1990, Decretul-lege 35/1990 (care, la art. 13, reglementează 
situaţia persoanelor îndepărtate din muncă sau care se întorc în ţară, cărora li se recunoaşte 
salariul şi vechimea neîntreruptă în muncă), Legea 18/1991 privind fondul funciar sau 
Legea 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor îndepărtaţi din justiţie în 
perioada 1945-1952. Carenţa proiectului este tocmai această lipsă de corelare cu o 
legislaţie aflată în vigoare. 

O a doua carenţă de fond constă în aceea că propunerea legislativă nu ia în considerare 
separaţia puterilor. Articolul 1 declară prin lege anularea unor hotărâri judecătoreşti, ceea 
ce nu este permis: numai instanţele, prin căile de atac existente, pot să adopte hotărâri 
corespunzătoare. De altfel şi autorul a sesizat acest lucru şi, din cauza aceasta, art. 1 intră 
în contradicţie cu art. 6. 

Există multe probleme de redactare, relevate de dl deputat ŞINCAI. Lipsa de corelare cu 
legea fondului funciar sau cu legea privind casele naţionalizate face ca noi să fim puşi să 
ne dăm acordul pentru o idee în condiţiile în care noi trebuie să oferim un text care să 
legifereze această idee. 

Comisia este pusă într-o dilemă. Consiliul Legislativ a dat un aviz negativ; IRDO crede că 
se poate accepta textul, dar face o mulţime de corecturi şi propuneri de schimbare. 

Sintetizând poziţiile de până acum, se constată că există două opinii: dl secretar ŞERBAN 
RĂDULESCU-ZONER, care este pentru aviz favorabil şi dl secretar OVIDIU ŞINCAI, cu  
propunerea de a nu da un aviz şi de a trimite proiectul autorului pentru refacere. 

Dl secretar ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER propune să se dea un aviz favorabil, iar 
recomandările dlui secretar ŞINCAI să fie trimise comisie sesizate în fond pentru a ţine 
seama de ele. 

Dna consilier ECATERINA IVĂNCESCU intervine, subliniind că soluţia juridică propusă 
este inacceptabilă, deoarece o lege nu poate desfiinţa o hotărâre judecătorească. Această 
propunere legislativă este consecinţa decretului-lege 3/1990, care amnistiază sancţiunile 
politice până în 1989, dar aministia nu anulează efectele civile ale legii; acum se cere 
repunerea în aceste drepturi, lucru care nu se poate face printr-o lege. 

S-ar putea anula măsurile adminsitrative. O parte au fost rezolvate, dar nu se poate accepta 
soluţia juridică propusă. O soluţie posibilă ar fi să se ceară justiţiei achitarea şi atunci 
dispare şi efectul confiscării 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN subliniază că obiectul legii ar trebui să se restrîngă la ceea 
ce este posibil sau la ceea ce nu s-a rezolvat prin alte reglementări. În acest moment, 
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Comisia are două posiblităţi: fie să se ţină seama de sugestia dlui deputat ŞINCAI şi să fie 
invitat autorul în faţa Comisiei, pentru a-i face cunoscute reţinerile noastre de fond, pentru 
a vedea dacă doreşte să refacă propunerea legislativă, fie să se supună la vot cele două 
opinii la care s-a ajuns. 

Dl deputat TĂNASE TĂVALĂ intervine, arătând că este nevoie de un aviz favorabil, dar 
ţinându-se seama de observaţiile dlui deputat ŞINCAI de a se pune la punct inconsistenţele 
legii. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN sintetizează opinile exprimate, accentuând că este nevoie 
să se facă toate concordanţele cu alte reglementări existente, să se vadă ce a rămas 
nesoluţionat, să se propună soluţii numai pentru aceste aspecte. În felul acesta, textul ar 
trebui rescris. 

Dl deputat KONYA HAMMAR ALEXANDRU propune să se facă amendamente, care să 
rezolve situaţiile despre care se discută. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN arată că amendamentele se fac atunci când textul este 
avizabil. Nu se rescrie un proiect care aduce atingeri unui principiu constituţional. 

Dl secretar OVIDIU ŞINCAI subliniază că o comisie nu poate să accepte "în principiu" 
ceva greşit, fără să aibă nici o siguranţă că erorile vor fi îndreptate. De aceea propune încă 
o dată să nu se dea un aviz nefavorabil ci să se amâne dezbaterea până la refacerea textului. 

Dl secretar ŞERBAN RĂDULESCU ZONER se declară de acord cu propunerea dlui 
preşedinte MARŢIAN DAN, privind invitarea iniţiatorului în faţa Comisiei. 

Comisia a decis, în unanimitate, ca dl deputat SILVIU PETRESCU să fie invitat la 
următoarea şedinţă a Comisiei, miercuri 29.10.1997. 

La punctul doi al ordinii de zi Comisia a luat în dezbatere Proiectul de Lege privind 
acordarea unui sprijin material pentru soţul supravieţuitor şi pentru urmaşii 
membrilor Academiei Române (P.l. 306/06.10.1997). 

Dl secretar OVIDIU ŞINCAI propune un amendament la textul aprobat de Senat, privind 
eliminarea art. 3, pe motiv că acordarea unor drepturi pentru soţul supravieţuitor nu poate 
fi condiţionată de durata căsătoriei, ci de existenţa actului căsătoriei, indiferent de durata 
acestuia. 

Supus la vot, amendamentul este acceptat în unanimitate. 

În legătură cu prevederile art. 5, dna consilier ECATERINA IVĂNCESCU atrage atenţia 
că ar fi necesară stabilirea unei limite minime pentru veniturile realizate dintr-o activitate 
salarizată sau pe cont propriu, deoarece ar exista posibilitatea ca sprijinul material să fie 
retras în condiţiile în care venitul prevăzut în art. 5 ar fi mai  mic decît salariul mediu pe 
economie sau decât sumele prevăzute la art. 1. 

În acest context, dl deputat PETRE ŢURLEA arată că este vorba doar de 148 de 
academicieni, personalităţile cele mai reprezentative ale naţiunii şi, prin urmare, ar trebui 
eliminate orice îngrădiri. De aceea, dl deputat propune eliminarea în totalitate a art. 5, 
pentru caracter de excepţie. 

Supus la vot, amendamentul a fost acceptat cu 9 voturi pentru şi o abţinere.. 

Proiectul de lege a fost supus la vot şi a primit aviz favorabil, cu cele două amendamente. 
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La punctul trei al ordinii de zi Comisia a luat în discuţie Proiectul de Lege privind 
declararea ca abrogate a unor acte normative (P.l. 311/09.10.1997). Dl preşedinte 
MARŢIAN DAN arată că este nevoie să fie făcute corecturi de dactilografiere la titlul 
Decretului Consiliului de Stat nr. 263/1982, al Decretului Prezidenţial nepublicat nr. 
193/1977 şi al Decretului-lege al CFSN nr. 104/1990. 

Cu aceste amendamente, proiectul de lege a primit aviz favorabil. 

În continuare, Comisia a luat în discuţie Proiectul de Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă nr. 61/1997 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr. 
44/1995 privind îmbunătăţirea activităţilor producătoare de venit din exercitarea 
unei profesii libere şi din lucrări literare, de artă şi ştiinţifice (P.l. 315/10.10.1997). 
Comisia a avizat favorabil proiectul de lege, cu unanimitate de voturi, în forma propusă de 
iniţiator. 

La ultimul punct al ordinii de zi, Comisia a luat în dezbatere Proiectul de Lege pentru 
ratificarea Acordului european privind persoanele participante la procedurile în faţa 
Comisiei şi Curţii Europene ale drepturilor omului, adoptat la Londra la 6 mai 1969 
(P.l. 289/26.09.1997), pe care l-a aprobat, cu unanimitate de voturi, în forma adoptată de 
Senat. Raportul asupra acestui proiect de Lege, în vederea dezbaterii lui în Camera 
Deputaţilor, urmează să-l elaborăm împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte MARŢIAN DAN declară închise lucările 
şedinţei. 
 
 
PREŞEDINTE,                                                                                   SECRETAR, 

 

 

Marţian DAN                                                                                      Ovidiu ŞINCAI 


