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Comisia pentru drepturile omului, culte şi  

problemele minorităţilor naţionale 

 

 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 17 iunie 1998 

 

Lucrările comisiei au fost conduse de dl vicepreşedinte OTTO WEBER. La şedinţă sunt prezenţi 10 deputaţi. 
Absentează dl preşedinte MARŢIAN DAN, Grupul parlamentar al PDSR, în deplasare în străinătate în calitate 
de membru al delegaţiei României la OSCE; dl VIOREL HREBENCIUC, Grupul parlamentar al PDSR; dl 
TOKAY GYORGY, Grupul parlamentar al UDMR, membru al guvernului; dna IACOB ELENA, Grupul 
parlamentar PNŢCD, civic ecologist. 

Ordinea de zi, aprobată în unanimitate, are următoarele puncte: 

• µ Continuarea examinării propunerii legislative cu privire la repunerea în drepturi a persoanelor 
condamnate, victime ale represiunii politice comuniste; 

• µ Proiectul de Lege privind retragerea rezervei formulate de România la art. 22 al Convenţiei 
internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială; 

• µ Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură 
Penală; 

• µ Examinarea unor documente difuzate recent în exterior, care tratează probleme ale respectării 
drepturilor omului în România: 

• µ Raportul Amnesty International "România, sumar al preocupărilor în domeniul drepturilor 
omului", dat publicităţii în luna martie 1998 

• µ Raportul "Aplicarea Declaraţiei privind eliminarea tuturor formelor de intoleranţă şi de 
discriminare fondate pe religie sau convingere", prezentat de raportorul special Abdelfatah 
Amor la cea de-a 54-a sesiune a Comisiei ONU pentru drepturile omului (martie-aprilie 
1998) 

• µ Demersul Grupului de sprijin de la Lausanne în favoarea Bisericii greco-catolice din 
România. 

Se începe cu punctul 2 al ordinii de zi, Proiectul de Lege privind retragerea rezervei formulate de România 
la art. 22 al Convenţiei internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. 
Comisia a decis, cu manjoritate de voturi, să dea aviz favorabil proiectului de lege. 

Dl EBERHARD-WOLFGANG WITTSTOCK sesizează comisia că a fost difuzat raportul comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi, comisie sesizată în fond, cu privire la Proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală şi propune scoaterea lui de pe ordinea de zi, 
eventualele amendamente care vor apărea urmând să fie susţinute în plen. Comisia a aprobat cu unanimitate de 
voturi această propunere. 

La punctul 4 al ordinii de zi dl OVIDIU ŞINCAI face o prezentare a raportului Amnesty International difuzat în 
martie 1998 la Strasbourg şi propune invitarea dlui ministru Gavril Dejeu pentru o discuţie în comisie cu privire 
la actele de tortură şi rele tratamente în care sunt implicaţi lucrători din Poliţie. Comsia a decis invitarea dlui 
ministru la şedinţa viitoare.  
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Se trece la discutarea propunerii legislative cu privire la repunerea în drepturi a persoanelor condamnate, 
victime ale represiunii politice comuniste. 

Dl PETRE ŢURLEA se declară împotriva propunerii legislative, deoarece ea acreditează ideea că toate 
condamnările politice de după 1945 ar fi fost nedrepte şi ar permite celor care au făcut crime împotriva 
umanităţii să beneficieze de prevederile legii. Dl PETRE ŢURLEA citează cazurile Ip şi Trăsnea sau Aita Seacă 
şi citează cazurile unor asasini care acum sunt membri ai AFDPR şi primesc pensie de la statul român. De 
asemenea dl PETRE ŢURLEA arată că propunerea legislativă ajunge să justifice şi terorizarea populaţiei civile 
şi crimele, dacă au fost făcute sub acoperirea luptei anticomuniste. În legătură cu litera d), care include 
sionismul printre infracţiunile politice la care se referă legea, dl PETRE ŢURLEA atrage atenţia asupra faptului 
că aceasta ar duce la o a treia despăgubire a evreilor plecaţi din ţară. 

Dl PETRE ŢURLEA subliniază că actuala putere acţionează identic cu puterea comunistă, creând "ilegalişti" şi 
nu înţelege de ce trebuie să plătească societatea românească în locul persoanelor care au comis aceste fapte sau 
pentru vini care aparţin trecutului. Actualii conducători ai partidelor "istorice" au ajuns să lupte pentru interese 
meschine, spre deosebire de foştii conducători ai acestor partide, care au luptat pentru democratizarea României. 

Dl OTTO WEBER a subliniat că există aspecte care ţin de restituiri care nu pot fi acceptate şi dă exemplul 
foştilor ofiţeri deblocaţi după război care cer acum să li se acorde gradele pe care le-ar fi avut dacă ar fi rămas 
activi în cadrul armatei. 

Dl OVIDIU ŞINCAI arată că propunerea legislativă are o mare deficienţă: el nu răspunde cererii art. 110 alin 1 
din Constituţie, care cere precizarea resurselor financiare necesare aplicării legii; ori art. 9 al legii face referire la 
despăgubiri băneşti care nu este clar de unde vor proveni. 

Dl OVIDIU ŞINCAI propune o serie de amendamente, astfel: propune eliminarea alin 2 al art. 2, pe motiv că  
nu poate fi acceptat şi ar duce la situaţii greu de acceptat. Propune eliminarea în totalitate a art. 4, deoarece are o 
formulare vagă, ambiguă şi chiar periculoasă, litera a) fiind un exemplu de justificare a terorismului. Cazurile de 
condamnare politică trebuie să fie rezultatul unei decizii a instanţei şi nu urmarea unei descrieri de genul celui 
de la art. 4. Un alt amendament s-a referit la eliminarea părţii finale a art. 12, după cuvântul "judiciar" şi 
eliminarea în totalitate a art. 13, pe motiv că prevederile de acolo sunt de competenţa consiliilor locale şi nu se 
poate impune acestora, printr-un text de lege cu caracter propagandistic, un anumit comportament. 

Dl EBERHARD-WOLFGANG WITTSTOCK consideră că legea este necesară pentru că după revoluţia din 
Ungaria din 1956 au existat multe procese politice în România şi chiar şi membri ai comunităţii germane, care 
nu au acţionat împotriva statului, au fost condamnaţi pentru credinţa şi convingerile lor. Procedura de reabilitare 
este greoaie şi complicată şi de aceea este nevoie de o lege. Este de acord că modalităţile în care s-au gândit 
soluţionările propuse ar putea fi îmbunătăţite. 

Dl PETRE ŢURLEA intervine subliniind că este de acord că au existat condamnări pe nedrept, însă opinia sa 
este că totul trebuie discutat caz cu caz şi numai un judecător poate decide asupra caracterului nedrept şi politic 
al unei sentinţe. 

Dl ALEXANDRU LIVIU MERA arată că este de acord cu amendamentele propuse de dl OVIDIU ŞINCAI, cu 
excepţia faptului că la art. 4 propune doar eliminarea literei d). 

Dna ECATERINA IVĂNCESCU, expert, spune că în intenţia iniţiatorilor a fost să se creeze un statut de 
egalitate între diferite categorii de cetăţeni. Prin actele reparatorii de după 1990 cei condamnaţi prin hotărâri 
judecătoreşti în procese penale nu pot beneficia de prevederile reparatorii ale legilor existente. De aceea legea 
este necesară şi importantă. Dna IVĂNCESCU mai arată că în timpul regimului comunist nu au existat 
infracţiuni politice şi prin urmare multe dintre cele prevăzute la art. 4 nu vor putea fi dovedite. Tocmai din cauza 
aceasta este nevoie de decizia unui judecător. 

Dl TĂNASĂ TĂVALĂ se pronunţă pentru un aviz favorabil şi subliniază că reabilitarea de ordin juridic trebuie 
să apară sub forma unei legi. Nu este de acord cu eliminarea în totalitate a art. 4, ci doar a literei d). De 
asemenea, are unele rezerve faţă de propunerea de eliminare a art. 13. 

Dl OTTO WEBER supune la vot amendamentele prezentate până în acest moment, urmând ca în şedinţa 
viitoare să fie discutate alte posibile amendamente şi să se dea votul final asupra propunerii legislative. 

Comisia acceptă cu majoritate de voturi (5 pentru, 1 contra, 2 abţineri) eliminarea alin 2 al art. 2; respinge 
eliminarea în totalitate a art. 4 (4 pentru, 3 contra, 1 abţinere), dar acceptă cu majoritate de voturi (5 pentru, 2 
contra, 1 abţinere) eliminarea literei d) a art. 4, propusă de dl ALEXANDRU LIVIU MERA; acceptă (7 voturi 
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pentru 1 contra) eliminarea părţii finale a art. 12 şi acceptă eliminarea art. 13 (6 voturi pentru, 1 contra, 1 
abţinere). 

Timpul afectat dezbaterilor fiind epuizat, dl OTTO WEBER declară închise lucrările şedinţei. 

 

 

p. PREŞEDINTE,                                                                                      SECRETAR, 

 

 

Otto Weber                                                                                                Ovidiu Şincai 


