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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, din ziua de 4 iunie 1998, au fost prezenţi 
10 membri ai acesteia, lipsind următorii deputaţi: Tokay Gheorghe, din partea 
Grupului parlamentar al UDMR, membru al Guvernului, Wittstock Eberhard-
Wolfgang, din partea Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, în 
concediu medical, Viorel Hrebenciuc, din Grupul parlamentar al PDSR, şi 
Ioan  Pintea, independent. 
  În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Marţian Dan a propus 
următoarea ordine de zi: 
  1. Continuarea dezbaterilor asupra proiectului de Lege privind 
responsabilitatea ministerială. 
  2. Dezbaterea propunerii   legislative  cu  privire  la  repunerea  
în  drepturi a   persoanelor   condamnate,  victime  ale  represiunii  politice  
comuniste. 
  3.  Examinarea unor documente difuzate recent  în exterior care 
tratează probleme ale respectării drepturilor omului în România. 

3.1. Raportul lui Amnesty  International, dat publicităţii în 
cursul lunii martie 1998 sub titlul “România, sumar al preocupărilor în 
domeniul drepturilor omului”. 
        3.2. Raportul “Aplicarea Declaraţiei privind eliminarea 
tuturor formelor de intoleranţă şi de discriminare fondate pe religie sau 
convingere”,  prezentat   de    raportorul    special   Abdelfattah Amor la cea 
de-a 54-a sesiune a Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului (martie-aprilie 
1998). 
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      3.3. Demersuri ale Grupului de sprijin de la Laussane în 
favoarea Bisericii greco-catolice din România.  
  Înainte de supunerea la vot a ordinii de zi, au avut loc unele 
discuţii de procedură, referitoare la punctul 3 al acesteia. În urma studierii de 
către membrii comisiei a celor două rapoarte menţionate mai sus, s-a constat 
că acestea conţin o seamă de referiri la unele acte normative şi regulamente 
din timpul regimului totalitar, care produc efecte în continuare, deoarece, până 
în prezent, nu au fost abrogate sau modificate, cât şi unele prevederi ale 
Codului penal care, în opinia autorilor raportului lui Amnesty International, ar 
conduce la încălcarea drepturilor omului. În consecinţă, la propunerea 
domnului deputat Ovidiu Şincai, membrii comisiei au delegat pe Domnia Sa 
cât şi pe deputaţii Konya Hammar-Alexandru şi Şerban Rădulescu-Zoner să 
prezinte în şedinţa următoare câte un comentariu privind cele două rapoarte 
menţionate în ordinea de zi, cât şi demersul Grupului de sprijin de la Lausane 
în favoarea Bisericii greco-catolice din România, după o prealabilă studiere şi 
a legislaţiei româneşti în materia respectivă. 
  După această decizie, ordinea de zi a fost adoptată cu 
unanimitatea voturilor deputaţilor prezenţi. 
  Pe marginea proiectului de Lege privind responsabilitatea 
ministerială au luat cuvântul următorii deputaţi: Tănase Tăvală, Liviu Mera, 
Şerban Rădulescu-Zoner, Konya Hammar-Alexandru şi Marţian Dan. Cu 
anumite nuanţe, toţi cei menţionaţi au apreciat proiectul de lege ca 
nesatisfăcător şi incomplet. El nu specifică actele membrilor Guvernului ce 
trebuie să intre sub incidenţa responsabilităţii ministeriale şi nici pedepsele 
aplicabile în cazul unor încălcări şi abateri comise de miniştri deşi legea ar  
trebui să conţină, conform art. 108 alin.(3) din Constituţia României, astfel de 
reglementări. În plus, domnul preşedinte Marţian Dan a atras atenţia 
membrilor comisiei că aceştia au acordat, în noiembrie 1997, un aviz 
favorabil unei iniţiative parlamentare având acelaşi obiect şi semnată de un 
grup de deputaţi ai PDSR.  
  Domnul deputat Tănase Tăvală a propus acordarea unui aviz 
favorabil proiectului guvernamental, făcându-se totodată recomandarea 
comisiei sesizate în fond de a lua în discuţie ambele proiecte. 
  Domnul deputat Liviu Mera a cerut, la rândul său, să se 
recomande Comisiei juridice de a lua în considerare şi propunerea legislativă 
iniţiată de Grupul parlamentar al PD, care, în legislatura trecută, nu a mai 
ajuns să facă obiectul unei discuţii pe fond. 
  În concluzie, domnul preşedinte Marţian Dan a subliniat că, în 
urma discuţiilor s-au desprins două puncte de vedere: 
  1. Acordarea unui aviz favorabil proiectului guvernamental, aviz 
care să fie condiţionat, însă, de o seamă de recomandări privind conţinutul 
însuşi al legii, reglementările pe care ea trebuie să le includă pentru a aborda 
fondul problemei răspunderii ministeriale şi a nu se limita doar la procedura 
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de urmat atunci când un ministru se abate de la îndatoririle ce-i revin, de la 
conduita şi etica de ministru, aşa cum se prezintă acum proiectul de lege. 
  2. Neavizarea favorabilă a proiectului de lege guvernamental 
ţinând seama de scăderile conceptuale şi de fond pe care acesta le are, aşa 
cum rezultă din luările de cuvânt ale membrilor Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  în cursul dezbaterilor. 
  Această a doua variantă a fost agreată de majoritatea membrilor 
comisiei (7 voturi pentru şi o abţinere). 
  În ultima parte a şedinţei au avut loc dezbateri generale pe 
marginea iniţiativei legislative a domnilor deputaţi Victor Babiuc şi Radu 
Berceanu cu privire la repunerea în drepturi a persoanelor condamnate – 
victime ale represiunii politice comuniste. 
  Domnul deputat Ovidiu Şincai, în luarea sa de cuvânt, a 
considerat inacceptabilă această propunere legislativă venind cu o seamă de 
argumente referitoare, mai ales, la prevederile articolului 4. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a pledat pentru 
avizarea favorabilă a respectivei propuneri legislative, combătând 
argumentele domnului Ovidiu Şincai. 
  Domnul deputat Tănase Tăvală s-a pronunţat, de asemenea, în 
favoarea avizării propunerii legislative. 
  Orele fiind înaintate, şedinţa a fost suspendată de domnul 
preşedinte Marţian Dan, dezbaterile urmând să fie continuate cu prilejul 
următoarei reuniuni a comisiei. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
 
Marţian Dan       Şerban Rădulescu-Zoner  


