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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din ziua de 29 octombrie 1997 au fost 
prezenţi 12 deputaţi, lipsind următorii deputaţi: Ioan Oltean, din Grupul 
parlamentar al USD-PD, Tokay Gheorghe, din Grupul parlamentar al UDMR 
- care sunt membrii ai Guvernului şi d-na deputat Mitzura Arghezi, din partea 
Grupului parlamentar PRM - care este plecată în delegaţie în străinătate. 
  La propunerea domnului preşedinte Marţian Dan a fost aprobată, 
în unanimitate, următoarea ordine de zi: 
  1. Propunerea legislativă pentru anularea măsurilor represive 
dispuse     de     regimul     comunist      împotriva     adversarilor   politici - 
Continuarea dezbaterilor în prezenţa iniţiatorului acestei propuneri 
legislative. 
  2. Proiectul   de  Lege pentru modificarea şi completarea 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. Proiectul   de  Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 62/1997   cu   privire   la   rectificarea   bugetului  de stat pe anul 1997. 
  4. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Europene 
privind violenţa şi ieşirile necontrolate ale spectatorilor cu ocazia 
manifestărilor sportive, în special la meciurile de fotbal, adoptată la 
Strasbourg  la 19 august 1985. 
  Discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi a fost amânată 
pentru şedinţa următoare, deoarece în urma discuţiilor purtate cu dl. deputat 
Silviu Petrescu, promotorul iniţiativei legislative, s-a convenit ca acesta să 
prezinte o variantă îmbunătăţită ţinând cont de avizul Consiliului legislativ. 
  Proiectele de lege de la punctele 3 şi 4 au fost avizate favorabil 
cu unanimitate de voturi. 
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  Dezbateri ample au avut loc pe marginea proiectului de Lege 
pentru   modificarea   şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea 
eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum 
şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989. 
  Cu excepţia domnului deputat Petre Ţurlea, toţi deputaţii, în 
luările lor de cuvânt, s-au pronunţat, cu diverse nuanţe, pentru amendarea 
proiectului de lege, în sensul ca drepturile prevăzute de lege să nu se limiteze 
doar la urmaşii celor ucişi în cursul evenimentelor lui decembrie 1989 sau la 
cei răniţi. 
  S-au manifestat, în schimb, opinii divergente în privinţa 
delimitării perioadei revoluţiei, ceea ce implică şi numărul revoluţionarilor, 
care s-au remarcat prin merite deosebite, urmând ca aceştia să beneficieze de 
drepturile conferite prin lege. 
  Punctul de vedere al iniţiatorului proiectului de lege a fost 
susţinut de dl. deputat Tănase Tăvală, acesta considerând că factorul de risc a 
fost mult mai mare, pentru participanţii la revoluţie, în perioada 16-22 
decembrie, încât numai revoluţionarii care s-au implicat în această perioadă 
trecând la o confruntare directă cu forţele de represiune ale regimului 
totalitar, ar trebui să beneficieze de drepturile conferite de lege.  
  Acelaşi punct de vedere, cu anumite nuanţe, a fost exprimat şi de 
dl. deputat Şerban Rădulescu-Zoner. Acesta din urmă a susţinut însă că 
trebuie conferite toate drepturile şi răniţilor din perioada următoare zilei de 
22 decembrie 1989. 
  Cel de-al doilea punct de vedere conturat susţine că revoluţia nu 
poate fi considerată încheiată  odată cu trecerea armatei de partea opozanţilor 
regimului de dictatură şi cu fuga lui Nicolae Ceauşescu din Bucureşti, ci doar 
în momentul în care noua putere s-a constituit luându-şi răspunderea abolirii 
dictaturii şi a conturării unui stat de drept. Principalii adepţi ai acestui punct 
de vedere au fost domnii deputaţi Ovidiu Şincai, Victor Hrebenciuc şi 
Marţian Dan. 
  Domnul deputat Marţian Dan, preşedintele comisiei, luând 
cuvântul, la finalul dezbaterilor generale, a subliniat faptul că în cursul 
discuţiilor au fost identificate câteva probleme care impun o clarificare. 
  Dacă până în 21 decembrie punctele fierbinţi au fost plasate, de 
exemplu, la Timişoara şi Comitetul Central, după această dată a avut loc o 
redistribuire a acestor puncte fierbinţi, în sensul că ele au fost transferate la 
Târgovişte, Televiziune, Ministerul Apărării Naţionale. Părerea domniei sale 
este că istoria, dincolo de pasiunile politice, are legile ei şi nu poate fi scrisă 
după principii conjuncturale. Pentru a elabora o lege corectă trebuie să se 
renunţe la abordările politicianiste şi partizane, iar în problema delimitării 
revoluţiei trebuie să se introducă precizările corespunzătoare. 
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  O altă problemă ridicată de domnul preşedinte a fost aceea a 
hipertrofierii rolului Secretariatului de Stat pentru Revoluţionari, acesta fiind 
pus pe picior de egalitate cu instituţia prezidenţială. În acest context este 
evidentă încercarea de minimalizare a rolului asociaţiilor şi organizaţiilor de 
revoluţionari. Deşi la noi se vorbeşte frecvent despre importanţa societăţii 
civile, proiectul de lege ignoră componentele acesteia reprezentate de 
organizaţiile revoluţionarilor, existând riscul de a se impune o tendinţă spre 
statalizare extinsă. Exemplul cel mai concludent este oferit de faptul că 
organizaţiile  revoluţionarilor nici măcar nu au fost consultate atunci când s-a 
elaborat acest proiect de lege. 
  În cadrul dezbaterilor s-a atras atenţia asupra faptului că această 
lege va produce o mare dezordine, deoarece în momentul promulgării ei 
certificatele vor fi lovite de nulitate; efectul imediat va fi că toate drepturile 
dobândite vor trebui retrase. Problema este cum se va putea realiza practic 
acest lucru? 
  Cum din dezbaterile generale s-au desprins puncte de vedere 
divergente, pe de o parte, iar, pe de altă parte, majoritatea deputaţilor s-a 
pronunţat împotriva caracterului deosebit de restrictiv al proiectului de lege, 
s-a decis, la propunerea d-lui deputat Şerban Rădulescu-Zoner, sistarea 
discuţiilor, înscrierea acestuia pe ordinea de zi a şedinţei din săptămâna 
viitoare, când membrii comisiei vor prezenta amendamente. 
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