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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, din data de 10 noiembrie 1999, au 
participat 10 deputaţi fiind absenţi: dl. deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, 
din Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale – aflat într-o delegaţie în 
Germania, precum şi domnii deputaţi Viorel Hrebenciuc, din Grupul 
parlamentar al PDSR, Tokay György, din Grupul parlamentar al UDMR şi 
Ioan Pintea, independent. 
  Pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Propunerea legislativă privind constituirea Comisiei Naţionale 
pentru Adevăr şi Reconciliere  

2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 73/1999 privind impozitul pe venit  
  3. Propunerea legislativă privind declararea pe propria 
răspundere a activităţii publice a demnitarilor – procedură de urgenţă  
  4. Propunerea legislativă privind despăgubirea în natură sau în 
echivalent a ţăranilor pentru inventarul agricol preluat în mod abuziv de către 
stat la înscrierea în CAP, în perioada 1949 – 1962 - procedură de urgenţă 
  5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr. 82/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului nr. 247/1977 cu 
privire la încadrarea cadrelor militare permanente în grupele I, II şi III de 
muncă. 
  La punctul 1, doi dintre iniţiatorii propunerii legislative, domnii 
deputaţi Mihai Gheorghiu şi Ion Corniţă, membri ai Grupului parlamentar al 
PNŢCD-Civic-Ecologist, au prezentat considerentele care au inspirat această 
iniţiativă legislativă şi spiritul care trebuie să caracterizeze activitatea 
Comisiei Naţionale pentru Adevăr şi Reconciliere. În acest context, domnul 
deputat Mihai Gheorghiu a insistat asupra spiritului obiectiv care trebuie să 
anime activitatea Comisiei, precum şi asupra răspunderii morale pe care 
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aceasta o are în faţa poporului român de a dezvălui adevărul faptelor din 
timpul Revoluţiei din decembrie 1989. Deputatul ţărănist a mai arătat că 
această Comisie nu are ca scop să stabilească răspunderi sau să pronunţe 
absolviri de răspunderi pentru fapte grave comise în decembrie 1989, ci să 
elaboreze şi să publice o “Cartă Albă” despre evenimentele de atunci.  
  Domnul deputat Tănase Tăvală – un alt iniţiator al propunerii 
legislative – a subliniat că, prin aflarea adevărului despre Revoluţia din 
decembrie 1989, se urmăreşte, de fapt, obţinerea unor convergenţe între 
forţele sociale şi partidele politice şi, în ultimă instanţă, realizarea reconcilierii 
naţionale. 
  În cadrul dezbaterilor ce au urmat, domnul deputat Petre Ţurlea a 
cerut unele lămuriri suplimentare în legătură cu modul în care ar urma să fie 
desemnaţi cei 7 parlamentari ce vor intra în componenţa propusei comisii: pe 
bază de algoritm sau pe o altă bază? Domnul deputat a arătat, în continuare, 
că înclină să creadă că prin propunerea ce o discutăm se urmăreşte de fapt să 
se scoată la iveală “adevărul” dorit de PNŢCD despre Revoluţia română din 
decembrie 1989. În opinia sa ar trebui lăsaţi istoricii să studieze, pe bază de 
documente şi materiale de arhivă, evenimentele de acum 10 ani. În plus, 
PNŢCD, care a dus, în ultimii 3 ani ţara acolo unde a dus-o, într-un mare 
impas, lansează această iniţiativă pentru a abate atenţia oamenilor de la 
gravele probleme cu care sunt confruntaţi. Domnul deputat Petre Ţurlea a 
declarat că este dispus, totuşi, să susţină această iniţiativă, dar cu o condiţie: 
Comisia ce va fi instituită să dea publicităţii miile de pagini adunate de 
comisiile senatoriale conduse alternativ, în decursul anilor, de domnii senatori 
Sergiu Nicolaescu şi Valentin Gabrielescu, ca şi documentele ce vor fi scoase 
la iveală de Comisia însăşi. 
  Intervenind în dezbateri, domnul deputat Liviu Alexandru Mera a 
cerut unele explicaţii suplimentare în legătură cu alcătuirea şi activitatea 
Comisiei propuse, exprimând, totodată, un acord de principiu faţă de această 
iniţiativă. 
  Domnul deputat Gheorghe Vâlceanu a arătat, în luarea de cuvânt 
a domniei sale, că aşa cum se văd încă din această fază unele aspecte legate de 
această iniţiativă, este foarte probabil că nu vom ajunge la reconciliere. 
  Răspunzând preocupărilor ce au răzbit în unele luări de cuvânt 
anterioare, domnul deputat Ion Corniţă a arătat că iniţiatorii acestei propuneri 
legislative nu i-au imprimat o tentă agresivă şi că nu doresc să acuze pe nu 
ştiu cine.  
  După ce a exprimat, la începutul luării sale de cuvânt, o anumită 
atitudine de apreciere faţă de unele idei exprimate de domnul deputat Mihai 
Gheorghiu referitoare la necesitatea ca lucrările Comisiei să se desfăşoare sub 
egida ataşamentului faţă de adevărul obiectiv şi a răspunderii morale faţă de 
poporul român, care nu trebuie să fie manipulat, domnul deputat Marţian Dan 
şi-a mărturisit unele îndoieli pe care le are în legătură cu mobilurile acestei 
iniţiative a deputaţilor ţărănişti, mobiluri ce nu concordă cu cele declarate de 
domnul deputat Mihai Gheorghiu. Dar despre ce este vorba?  
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  - În primul rând, este vorba despre o poziţie prestabilită a 
iniţiatorilor ţărănişti care consideră că actuala putere este predestinată să afle 
adevărul despre Revoluţia română din decembrie 1989. Asta deoarece “Pentru 
prima oară după 1989 – declară ei în Expunerea de motive – funcţii cheie în 
statul român au revenit reprezentanţilor reali ai demonstraţiilor din decembrie 
1989, aceasta face posibilă hotărârea istorică de a debloca procesul de aflare a 
adevărului şi de reconciliere naţională”. 
  - În al doilea rând, în decursul anilor reprezentanţi ai PNŢCD au 
pus în circulaţie teze din cele mai aberante despre Revoluţia din decembrie 
1989, pe care încearcă să le legitimeze prin iniţiative de genul celei pe care o 
discutăm astăzi. În şedinţa solemnă a celor două Camere ale Parlamentului 
României din data de 22 decembrie 1997, deputatul ţărănist George Gh. 
Şerban   dezvolta   teza    conform    căreia   Revoluţia    română a durat din 
16 decembrie până în după-amiaza zilei de  22 decembrie 1989, când a fost 
înfrântă “... de conspiraţia contrarevoluţionară a exponenţilor fostului regim 
(...). Vreme de 7 ani, spectrul contrarevoluţiei şi-a pus amprenta asupra 
transformărilor din România (...). În noiembrie 1996, contrarevoluţia a luat 
sfârşit, în mod paşnic, fără vărsare de sânge”. Pe baza acestui “adevăr” 
ţărănist   în   fine  stabilit, deputatul ţărănist indica ce are de făcut puterea 
post-noiembristă, şi anume: “A venit momentul să fie aduşi în faţa justiţiei 
capii conspiraţiei antirevoluţionare din după-amiaza zilei de 22 decembrie 
1989,   care    sunt,    direct    sau   indirect, şi autorii represiunii de dinainte 
de 22 decembrie”. 
  - În al treilea rând, mari îndoieli în legătură cu ataşamentul unor 
segmente importante ale actualei puteri faţă de adevăr în ce priveşte Revoluţia 
română din decembrie 1989 stârneşte atitudinea Guvernului României care, în 
august 1999, a instituit un Comitet Naţional de Comemorare a Revoluţiei din 
decembrie 1989, din care nu fac parte lideri istorici de primă mărime ai 
Revoluţiei şi alte personalităţi implicate activ în evenimentele revoluţionare 
pe motiv că aparţin unor partide politice aflate în prezent în opoziţie. 
  - În al patrulea rând, suscită serioase semne de întrebare poziţiile 
iresponsabile adoptate de preşedintele Emil Constantinescu faţă de Revoluţia 
română din decembrie 1989, care au culminat cu recenta declaraţie a domniei 
sale prin care susţinea că “Evenimentele din decembrie 1989 nu au fost 
revoluţie, pentru că o revoluţie nu înseamnă doar schimbarea conducătorilor” 
şi că “adevărata revoluţie” se va produce în această toamă, odată cu adoptarea 
legislaţiei proprietăţii. Ţinând seama de asemenea poziţii ale Preşedintelui 
României, am serioase îndoieli că domnia sa va fi în stare să adopte o poziţie 
echidistantă,   obiectivă   şi  nonpartizană atunci când va trebui să desemneze 
4 reprezentanţi în Comisia propusă de deputaţii ţărănişti. Evident că această 
prevedere din propunerea legislativă va trebui amendată. 
  Încheindu-şi luarea de cuvânt, domnul deputat Marţian Dan a 
declarat că, în principiu, nu este împotriva instituirii Comisiei propuse, sub 
rezerva, însă, a amendării mai multor prevederi din textul iniţiatorilor. 
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  Pe baza propunerilor prezentate de mai mulţi deputaţi (Tănase 
Tăvală, Petre Ţurlea şi Marţian Dan), au fost adoptate o serie de 
amendamente importante la textul iniţiatorilor. Acestea s-au referit la  
componenţa comisiei   şi    modul    de    desemnare  a membrilor ei etc. În 
legătură cu cele 4 persoane ce urmează să intre, alături de 7 parlamentari, în 
componenţa Comisiei şi care trebuiau – în viziunea iniţiatorilor – să fie 
desemnate de Preşedintele României s-a decis ca un judecător din partea 
Curţii Supreme de Justiţie să fie desemnat de plenul acesteia, un procuror din 
partea Parchetului General de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie să fie 
desemnat de Procurorul General, iar cele 2 personalităţi ale vieţii publice să 
fie desemnate de Preşedintele României pe baza recomandării făcute de 
Comisiile juridice ale celor două Camere, în urma audierii candidaţilor. 
Totodată, au fost întărite prevederile art. 4 din textul propunerii legislative, în 
sensul că membrii comisiei – cu excepţia celor 7 parlamentari aleşi de plenul 
Parlamentului – nu pot aparţine partidelor politice şi nici asociaţiilor civice 
membre în coaliţii politice.  
  A fost acceptat un amendament al domnului deputat Tănase 
Tăvală care a modificat articolul 6 iniţial instituind obligaţia Consiliului 
Suprem de Apărare al Tării de a emite “o hotărâre care să prevadă 
obligativitatea colaborării instituţiilor cu atribuţii în domeniul siguranţei 
naţionale cu membrii comisiei”, eliminându-se totodată art. 9 având o 
formulare analoagă din textul iniţial, devenit redundant. 
  Un alt amendament adoptat pune sub egida Parlamentului 
Comisia Naţională pentru Adevăr şi Reconciliere, fixează obligaţia 
“Birourilor permanente ale celor două Camere să asigure spaţiul şi celelalte 
condiţii materiale, precum şi personalul de specialitate necesare desfăşurării 
activităţii comisiei”. 
  Au fost adoptate şi alte amendamente la textul iniţiatorilor.  
  În forma amendată, propunerea legislativă de la punctul 1 al 
ordinii de zi a fost avizată favorabil de membrii Comisiei. 
  La dezbaterea Ordonanţei Guvernului nr. 73/1999 membrii 
comisiei au luat în discuţie unele prevederi care aduc atingere drepturilor 
câştigate după 1989 de unele categorii de cetăţeni. În urma dezbaterilor 
purtate au fost eliminate – la   propunerea domnului deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner – trei poziţii din cuprinsul art. 86 al Ordonanţei, referitoare 
la suprimarea: 

- dispoziţiilor alin. (2) al art. 11 din Legea 42/1990 pentru 
cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, 
răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 
prin care se acorda o reducere de 30% a impozitului pe salariu părinţilor 
eroilor-martiri, care nu se aflau în întreţinerea acestora la data decesului; 

- dispoziţiilor alin. (1) al art. 6 din Decretul-Lege nr. 118/1990 
privind 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 prin care se anulează scutirea de 
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plata  impozitului pe salariu pentru persoanele care fac obiectul acestui 
Decret-Lege; 

- dispoziţiilor art. 5   din Legea nr. 103/1992 privind dreptul 
exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care 
acordau scutire de impozitare pentru obiectele respective. 

Din aceleaşi raţiuni, s-a adoptat un amendament propus de 
domnul deputat Tănase Tăvală de eliminare din cuprinsul art. 86 al 
Ordonanţei Guvernului a unei dispoziţii ce suprima prevederile literei b) ale 
articolului 44 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind 
protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap prin  care 
se acorda scutire de impozit pe salariu persoanelor cu handicap grav, 
accentuat sau mediu, încadrate cu contract individual de muncă sau pe bază 
de convenţie de prestări de servicii.  

Sub forma amendată, proiectul de lege de la punctul 2 a primit 
aviz favorabil cu majoritate de voturi. 

În urma dezbaterilor prelungite asupra primelor două puncte 
înscrise pe ordinea de zi, discutarea punctelor 3, 4 şi 5 a fost reportată pentru 
şedinţa viitoare a comisiei. 

 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 
  


