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Comisia pentru drepturile omului, culte 
şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 

PROCES VERBAL 

al şedinţei Comisiei din data de 12 noiembrie 1997 

 

 

Lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din data de 12 
noiembrie 1997 au fost conduse de preşedintele Comisiei, dl MARŢIAN DAN. 

Au fost prezenţi 11 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: ION OLTEAN, din Grupul parlamentar al USD-PD şi 
TOKAY GYÖRGY, din Grupul parlamentar UDMR, care sunt membri ai guvernului; dl deputat BRÜCK  
HORST WERNER din Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale Şi, din motive medicale, dl secretar 
ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER, din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal. 

Dl preşedinte Marţian Dan a  supus aprobării membrilor comisiei ordinea de zi, care cuprinde următoarele 
puncte: 

• ℘ Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care au fost 
persecutate politic ca urmare a participării la Revolta anticomunistă de la 15 noiembrie 
1987 (P.l. 248/30.10.1997). 

• ℘ Scrisoarea şi studiul Fundaţiei "Ion Budai Deleanu" privind situaţia etniei rromilor în 
România. 

• ℘ Memoriul şi Raportul S.I.R.D.O. pe anul 1996. 

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

La primul punct al ordinii de zi Comisia a continuat dezbaterea asupra Propunerii legislative privind 
acordarea unor drepturi persoanelor care au fost persecutate politic  ca urmare a participării la 
Revolta anticomunistă de la 15 noiembrie 1987 (P.l. 248/30.10.1997). 

Dl preşedinte  MARŢIAN DAN a arătat că, în cursul dezbaterilor din săptămâna trecută,  s-au conturat două 
poziţii în cadrul Comisiei: fie să discutăm cazul persoanelor persecutate politic ca urmare a participării la 
Revolta anticomunistă de la 15 noiembrie 1997 ca pe un caz distinct, fie să integrăm problema persoanelor 
din Braşov în cadrul general al prevederilor Decretului-Lege 118/1990. Deoarece Comisia urma să obţină 
informaţii suplimentare cu privire la decizia Curţii Supreme de Justiţie, dată în urma examinării recursului 
extraordinar declarat de procurorul general împotriva deciziei nr. 171 din 23 februarie 1990 a Curţii Supreme 
de Justiţie, secţia penală, referitor la încadrarea juridică a faptei în infracţiunea  de ultraj contra bunelor 
moravuri şi tulburarea liniştii publice prevăzută de art. 321 alin. 2 Cod penal şi la repararea daunelor,dl 
preşedinte MARŢIAN DAN roagă pe dna ECATERINA IVĂNCESCU, expert al Comisiei, să prezinte 
informaţiile în legătură cu aceste aspecte. 

Dna ECATERINA IVĂNCESCU arată că în urma evenimentelor de la Braşov au fost condamnate 61 de 
persoane la câte 6 luni de închisoare pentru ultraj contra bunelor moravuri şi tulburarea ordinii publice. În 
1991 procurorul general a declarat recurs extraordinar pentru schimbarea calificării juridice a faptelor celor 
61 de persoane şi a propus încadrarea acestora la infracţiunea de propagandă împotriva orânduirii socialiste, 
infracţiune care, în 1991, era deja dezincriminată. 



 2

În decizia Curţii Supreme de Justiţie se arată că "inculpaţii, în condiţiile încadrării juridice a faptei ca 
infracţiune de propagandă împotriva orânduirii socialiste, au statut de persoane persecutate de fostul regim 
dictatorial" şi, prin urmare, pot beneficia de drepturile prevăzute în 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. 

Autorul propunerii legislative în discuţie, invocând o disfuncţie a modului în care prevederile Decretuuli-
Lege nr. 118/1990 sunt aplicate persoanelor participante la mişcarea din 15 noiembrie 1987, a simţit nevoia 
unei reglementări exprese a drepturilor cuvenite acstei categorii de persoane. 

Propunerea legislativă este, în cea mai mare parte, o repetare a prevederilor Decretului-Lege nr. 118/1990, la 
care s-au adăugat şi câteva prevederi din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor 
drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 
(acordarea de burse orfanilor celor care au participat la revolta din 15 noiembrie 1987, acordarea unui teren 
agricol în suprafaţă mai mare decât beneficiarilor Legii nr. 42/1990,   asistenţă juridică gratuită etc. S-a mai 
propus o indemnizaţie lunară fixă de 300 000 lei, ceea ce reprezintă, raportat la ultima modificare a 
Decretului-Lege nr. 118/1990, suma primită de unul dintre beneficiarii acestuia pentru 5 ani de detenţie). 

În felul acesta, propunerea legislativă în discuţie creează o categorie de persecutaţi politic mai avantajată 
decât beneficiarii Decretului-Lege nr. 118/1990. 

O altă problemă care se pune în legătură cu beneficiarii propunerii legislative este numărul acestora. Decizia 
Curţii Supreme de Justiţie aminteşte că muncitorilor de la Întreprinderea de Autocamioane Braşov li s-au 
adăugat mii de locuitori ai municipiului. În condiţiile în care art. 10 al propunerii legislative stabileşte că 
dovada de beneficiar al acestei propuneri legislative se face prin înscrisuri, dar şi cu orice mijloc de probă 
admis de lege, care înseamnă proba cu martori, este posibil să se ajungă şi aici în situaţia creată de aplicarea 
prevederilor Legii nr. 42/1990. 

Dacă nu sunt probleme cu cele 61 de persoane condamnate şi dintre care unele au deja depus un dosar la 
Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, au fost depuse şi dosare ale unor persoane deportate şi cărora li s-au 
desfăcut contractele de muncă şi se pare că există deja şi dosare de complezenţă. 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale este de acord cu soluţia modificării Decretului-Lege nr. 118/1990, 
pentru ca de prevederile acestuia să poată beneficia şi cei care pot dovedi cu acte că au fost persecutaţi ca 
urmare a participării la revolta din 15 noiembrie 1987. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN a făcut o sinteză a soluţiilor posibile.  

Prima: avizarea propunerii legislative prezentate de iniţiator cu o seamă de sugestii de a fi amendată. Această 
soluţie prezintă un inconvenient de fond: acela că deschide calea elaborării unor legi paralele având ca scop 
acţiuni reparatorii în beneficiul  persoanelor persecutate politic sub regimul totalitar, ce ar consacra unele 
diferenţe în soluţiile de rezolvare adoptate. 

 A doua: să acordăm un aviz favorabil de principiu, însoţit de sugestia ca acordarea unor drepturi şi reparaţii 
persoanelor persecutate politic în urma participării la Revolta anticomunistă de la Braşov din 15 noiembrie 
1987 să se facă în  conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 118/1990. Această cale ar prezenta 
avantajul unui tratament unitar a problemelor referitoare la acordarea de drepturi şi reparaţii persoanelor 
persecutate politic între 6 martie 1945 şi 22 decembrie 1989. Soluţia, în acest  caz, ar consta în introducerea 
unui articol nou, după art. 11 din Decretul-lege nr. 118/1990. 

Acest articol, numerotat art. 111, ar urma să aibă următorul conţinut: "De prevederile prezentei legi 
beneficiază şi persoanele persecutate politic în urma participării la revolta anticomunistă de la Braşov din 15 
noiembrie 1987". 

Dna expert IVĂNCESCU a sugerat completarea dispoziţiilor Decretului-lege 118/1990 cu unele prevederi 
ale Legii nr. 42/1990 privind drepturile urmaşilor. Dl deputat TĂNASE TĂVALĂ a argumentat că în acest 
caz s-ar ajunge la lărgirea sferei de aplicare a Decretului-lege nr. 118/1990 şi la alte categorii cuprinse în 
Legea nr. 42/1990. 

Membrii Comisiei au fost de acord cu punctul de vedere al dlui deputat TĂNASE TĂVALĂ. Ca urmare, dl 
preşedinte MARŢIAN DAN a supus votului propunerea de a se introduce art. 111 în Decretul-Lege nr. 
118/1990. Comisia a acceptat cu majoritate de voturi (8 voturi pentru şi 1 împotrivă) această soluţie. 
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Se trece la punctul doi al ordinii de zi, discutarea Scrisorii şi studiului Fundaţiei "Ion Budai Deleanu" 
privind situaţia etniei rromilor în România. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN a arătat că o serie de aspecte cuprinse în Scrisoare sunt discutabile. Astfel, 
Scrisoarea consideră că are loc un proces de asimilare a rromilor şi ilustrează aceasta prin declararea, la 
recensământ, a altei etnii. Prin urmare, recensământul vorbeşte doar despre 409723 rromi, în timp ce Fundaţia 
consideră că în România sunt cca 3 - 3,5 milioane rromi. Dl preşedinte MARŢIAN DAN subliniază că 
declararea apartenenţei etnice constituie un drept al fiecărui cetăţean şi el nu trebuie influenţat de nimeni în 
nici un fel. 

Un alt aspect discutabil este cererea de a se crea biserici şi vicariate, precum şi de a se înfiinţa un învăţământ 
teologic pentru rromi. Această cerere este nefondată, deoarece nu există un cult specific şi nici o biserică 
proprie etniei (cum este cazul altor etnii), care să facă necesară o organizare bisericească aparte, aşa cum se 
cere în studiul Fundaţiei "Ion Budai Deleanu". 

Dl deputat VIOREL HREBENCIUC arată că în cadrul etniei rromilor există grupuri divergente, cu poziţii 
ireconciliabile. Este greu de crezut că vom ajunge la o concluzie discutând cu fiecare în parte. Cel mai bine ar 
fi să îl invităm pe dl deputat MĂDĂLIN VOICU, persoana cea mai autorizată şi competentă să prezinte 
problemele reale ale rromilor, pe care le cunoaşte foarte bine deoarece are legături cu toate aceste grupuri 
distincte din cadrul etniei. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN intervine, arătând că ceea ce este important este ce dorim şi ce urmărim prin 
invitarea dlui VOICU. Dacă dorim să vedem care sunt problemele rromilor, trebuie să vedem mai întâi ce 
politici are statul pentru integrarea socio-profesională a rromilor şi integrarea lor în comunităţile locale. Au 
fost multe acte grave, mergând până la incendirea caselor unor familii de rromi ca măsuri de represalii 
împotriva unor infracţiuni comise de rromi. Există o hartă a punctelor tensionate de violenţă asociate etniei. 
Partea covârşitor majoritară a etniei a sărăcit foarte mult, în timp ce un număr restrâns de rromi s-a îmbogăţit 
acumulând averi foarte mari. 

Ca să putem stimula o acţiune pe termen mai lung destinată soluţionării problemelor grave cu care se 
confruntă rromii, dl preşedinte MARŢIAN DAN sugerează să ne gândim la organizarea unor audieri în 
comisie. În acest cadru reprezentanţi ai Ministerelor Învăţământului, Justiţiei, Sănătăţii, de Interne, ar putea 
prezenta informaţii pertinente şi mai complete despre problemele privind etnia rromilor, pentru a ne forma o 
imagine reală despre starea de lucruri şi despre o strategie mai articulată ce ar trebui pusă în acţiune în 
beneficiul acestei populaţii extrem de sărace. 

Dl deputat VIOREL HREBENCIUC arată că după desfiinţarea CAP au început conflictele, deoarece ţăranii 
au fost împroprietăriţi şi au apărut conflicte cu rromii, acolo unde acestora nu li s-a dat nici cei 5000 m2 
prevăzuţi de lege pentru cei care au lucrat în CAP dar n-au avut pământ la înfiinţarea acestora. Acolo unde 
rromii au avut pământ, integrarea lor socială a fost facilitată. Problema cea mai gravă este a rromilor de la 
oraş, pentru că aici ei sunt organizaţi în clanuri şi tot dintre aceştia sunt cei care pleacă în străinătate, strică 
imaginea României, comit cele mai multe infracţiuni grave. Tocmai problematica rromilor de la oraş este 
bine cunoscută de dl deputat VOICU. 

Dna deputat MITZURA ARGHEZI  consideră că efortul în beneficiul rromilor nu va avea succes atâta vreme 
cât ministerele interesate nu se implică ele  însele în rezolvarea problemelor. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN spune că ar trebui ca, în această problemă, să fim realişti. Problema nu se va 
rezolva în anii imediat următori, în contextul în care nimic nu se face fără bani; or aici este nevoie de bani 
pentru a susţine o strategie pe termen lung, bine articulată şi operaţională. Important este să se conştientizeze 
că problema rromilor nu este una exclusivă a etniei lor, ci una naţională, care priveşte întreaga societate 
românească. 

Dl deputat TĂNASE TĂVALĂ intervine, arătând că problemele sunt create, în egală măsură, de rromii 
săraci, dar şi de cei bogaţi. Domnia sa crede că este nevoie să se ia măsuri legale împotriva rromilor care, 
acumulând averi mari, încep să cumpere blocuri întregi de locuinţe şi obligă locuitorii imobilelor, chiar prin 
presiuni pe căi ilegale, să le vândă sau să le abandoneze. 

Se trece la următorul punct al ordinii de zi, examinarea Memoriului şi Raportului S.I.R.D.O. pe anul 1996, 
trimis Comisiei în iunie a.c. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN a relevat faptul că raportul conţine probleme interesante, mai ales cele legate 
de primul capitol. Fiind vorba de un raport pentru anul trecut, este greu de făcut o apreciere asupra cazurilor 
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deja rezolvate. Este de reţinut, totuşi, faptul că o serie de cazuri au fost transmise deja la Amnesty 
International spre a fi luate în evidenţa acesteia şi a fi monitorizat, la acest nivel, modul lor de soluţionare de 
către autorităţile române. Este vorba de acelea în care s-au comis abuzuri de către poliţie, avocaţi, instanţe de 
judecată etc. Un lucru este imperios necesar: comisia noastră trebuie să-şi lărgească legăturile cu organizaţiile 
neguvernamentale din sfera drepturilor omului.  

Ordinea de zi fiind epuizată, şedinţa Comisiei ia sfîrşit. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE,                                                                                SECRETAR, 

 

Marţian Dan                                                                                     Ovidiu Şincai 

 

 


