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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 18.05.2000 au participat 9 
deputaţi, fiind absenţi: doamna deputată Elena Iacob (PNŢCD), domnii 
deputaţi Viorel Hrebenciuc (PDSR), Ioan Pintea (independent), Varga Attila 
şi Tokay György (UDMR), Valeriu Stoica (PNL), care este membru al 
Guvernului. 
  Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise următoarele iniţiative 
legislative: 

1. Proiectul   de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 41/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
  2. 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  
  3. Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri pentru 
crearea unui cadru organizat pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 
modului de aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 
   La dezbaterile Ordonanţei de urgenţă nr. 41/2000 pentru 
modificarea şi completarea Legii sistemului public de pensii s-au conturat 
două opinii. Astfel, domnii deputaţi Şerban Rădulescu-Zoner, Liviu 
Alexandru Mera şi Marţian Dan au arătat că este improprie şi nejustificată 
modificarea unei legi abia promulgate şi relativ bine elaborate printr-o 
ordonanţă de urgenţă de către Guvern şi au propus neavizarea proiectului de 
lege de la punctul 1. 
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  O altă opinie  a  exprimat    domnul  deputat  Wittstock Eberhard-
Wolfgang, care a considerat că proiectul de lege poate fi avizat favorabil, 
întrucât aduce unele modificări legate de anumite categorii de persoane care 
îşi desfăşoară activitatea pe cont propriu şi a propus şi un amendament de 
modificare a alin. (1) al art. II din proiectul de lege. Acest amendament 
prevede exceptarea de la plata contribuţiilor la asigurările sociale de stat şi 
pentru pensia suplimentară a persoanelor pensionate, care desfăşoară alte 
activităţi remunerate pe bază de contracte civile. 
  Supusă la vot prima propunere, de neavizare, a întrunit 5 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri. Prin urmare, proiectul de lege n-a fost 
avizat.  
  La dezbaterile proiectului de lege de la punctul 2 al ordinii de zi 
a participat, în calitate de preşedinte al Comisiei parlamentare pentru 
controlul aplicării Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi 
acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi luptătorilor pentru 
victoria Revoluţiei din decembrie 1989, domnul deputat Gheorghe Tarna, care 
a oferit membrilor comisiei lămuririle necesare legate de condiţiile în care a 
fost emisă Ordonanţa de urgenţă nr. 79/1997 şi a prezentat o radiografie a 
situaţiei actuale a verificărilor celor care au dobândit legal sau fără drept 
calitatea de luptător al Revoluţiei din decembrie 1989, beneficiind - prin 
aceasta - de  înlesnirile stipulate în Legea nr. 42/1990. 
  În acest sens, domnul deputat Gheorghe Tarna a arătat că 
Ordonanţa de urgenţă nr. 79/1997 a fost emisă de Guvern după protestele 
revoluţionarilor din octombrie 1997, când ministrul culturii, domnul Ion 
Caramitru, a propus anularea tuturor drepturilor acordate revoluţionarilor în 
baza Legii 42/1990, urmând ca aceştia să fie recompensaţi doar moral. 
Această propunere a fost însuşită de Guvernul Ciorbea şi ea a determinat 
intrarea în greva   foamei a mai multor revoluţionari. În urma rezolvării 
acestui conflict, s-a emis Ordonanţa de urgenţă nr. 79/1997. Comisia specială 
de verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 - instituită de 
respectiva Ordonanţă de urgenţă - a lucrat însă sporadic, verificând efectiv 
într-un an doar 60 de dosare  ale revoluţionarilor, din cele 20.000 existente 
atunci. Prin urmare, nu s-a ajuns la o verificare serioasă a dosarelor ce au stat 
la baza eliberării certificatelor de revoluţionar şi acordării unor drepturi şi 
facilităţi. În plus, în preajma  aniversării a 10 ani de la Revoluţia română din 
decembrie 1989 s-au întocmit alte 18.000 de dosare ce au fost înaintate 
Preşedintelui României în vederea acordării brevetelor corespunzătoare. 
Comisia parlamentară de supraveghere a aplicării Legii nr. 42/1990 a adresat 
două scrisori prin care cerea Preşedintelui României să nu semneze şi să nu 
acorde brevetele respective, înainte ca dosarele în cauză să fie riguros 
verificate. Totuşi, Preşedintele Emil Constantinescu a luat decizia acordării 
celor celor 18.000 de brevete. Ulterior, s-au depus circa 2500 de contestaţii  
împotriva unor persoane considerate că nu au nici o îndreptăţire pentru a 
primi documentele   în baza cărora să beneficieze de drepturile prevăzute de 
Legea nr. 42/1990. În acest domeniu, arăta domnul deputat, există un adevărat 
haos, care trebuie înlăturat cât mai repede posibil.    
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În cadrul discuţiilor generale asupra punctului 2 înscris pe 

ordinea de zi, domnii deputaţi Tănase Tăvală, Gheorghe Vâlceanu şi Şerban 
Rădulescu-Zoner au făcut unele sugestii de amendare, vizând curmarea 
abuzurilor în aplicarea Legii 42/1990 şi depistarea celor care şi-au însuşit 
necuvenit drepturi şi facilităţi oferite de Legea nr. 42/1990.  
  Examinarea amendamentelor şi a punctului 3 de pe ordinea de zi 
a fost reportată, în final,  din lipsă de cvorum, pentru şedinţa următoare a 
comisiei. 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 
   


