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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, din ziua de 24 iunie 1998, au fost prezenţi 
11 membri ai acesteia, lipsind următorii deputaţi: Tokay Gheorghe, din partea 
Grupului parlamentar al UDMR, membru al Guvernului, Ovidiu Şincai, aflat 
în misiune peste hotare şi Viorel Hrebenciuc, ultimii doi din partea Grupului 
parlamentar al PDSR. 
  În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Marţian Dan a propus 
următoarea ordine de zi: 
  1. Finalizarea punctului de vedere al comisiei privind propunerea 
legislativă cu privire la repunerea în drepturi a persoanelor condamnate, 
victime ale represiunii politice comuniste. 
  2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 
Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate  din  motive   politice   de    dictatura  instaurată cu începere de la 
6 martie 1945. 
  3. Propunerea legislativă privind urgentarea urmăririi penale şi a 
judecăţii pentru faptele de reprimare a participanţilor la demostraţiile din 
decembrie 1989. 
  4. Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 57/1992   privind   încadrarea   în muncă a persoanelor handicapate. 
  Înainte de supunerea la vot a ordinii de zi, membrii comisiei au 
delegat, cu unanimitate de voturi, ca doamna deputat Mitzura Arghezi, 
domnul deputat Otto Weber  şi domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner să 
reprezinte Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale la lucrările Consiliului Consultativ în cadrul Programului de 
monitorizare a sistemului penitenciar de către comunitate. 
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  După exprimarea votului menţionat mai sus  a fost aprobată, prin 
consens, ordinea de zi. 
  La punctul 1 domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a 
prezentat o serie de amendamente, după cum urmează: 
  La art. 2, alin. (2) domnia sa a propus adăugarea sintagmei “sau 
de rezervă”, după sintagma “cadrele permanente”. 
  Această propunere nu a fost acceptată, deoarece în şedinţa trecută 
domnul deputat Ovidiu Şincai a propus eliminarea acestui alineat de la art. 2, 
acest lucru votându-se cu unanimitate de voturi. 
  Următorul amendament formulat de domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner constă în reformularea art. 3, alin. (1), acesta urmând să aibă 
următorul conţinut: “Anularea hotărârii de condamnare are efecte şi în ceea ce 
priveşte pedeapsa complementară a confiscării averii prin restituirea integrală 
a bunurilor condamnatului către acesta sau către moştenitorii legali sau 
testamentari ai acestuia, după caz, precum şi prin repunerea condamnatului în 
toate celelalte drepturi avute înainte de condamnare”. 
  Amendamentul este supus votului şi este acceptat în unanimitate. 
  Următorul amendament se referă la art. 3, alin. (2) şi constă din 
adăugarea expresiei “ne mai existând fizic”, după sintagma “în natură”. 

Supus votului, amendamentul a fost acceptat cu 8 voturi pentru şi 
2 abţineri. 

La art. 5 domnului deputat Şerban Rădulescu-Zoner i se pare că 
referirea din alin. (1) la “acte de compromitere  a intereselor naţiunii române” 
şi referirea din art. 2 la condamnaţii pentru “infracţiuni de drept comun” sunt 
ambigue şi prin interpretare  pot face de neatins scopul legii. Astfel orice fel 
de infracţiune, chiar dacă scopul săvârşirii ei a fost manifestarea unei atitudini 
politice în sensul prevăzut în proiect, ar putea fi considerată, într-un fel sau 
altul, că a compromis interesele naţiunii române. În acest sens, domnul 
deputat Şerban Rădulescu-Zoner reformulează alin. (1) al acestui articol 
astfel: “Nu sunt infracţiuni politice şi nu beneficiază de dispoziţiile prezentei 
legi cei care au fost condamnaţi pentru acte de trădare sau alte infracţiuni care 
nu au fost săvârşite în vreunul din scopurile prevăzute în art. 4”. 

Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi. 
Argumentând că regimul totalitar, ca şi legea penală adoptată de 

acesta, nu au admis din punct de vedere conceptual existenţa vreunei categorii 
de “infracţiuni politice",  motiv pentru care toate infracţiunile de acest gen 
săvârşite în timpul acelui regim au fost considerate ca fiind de drept comun, 
domnul deptuat Şerban Rădulescu-Zoner propune reformularea alin. (2) de la 
art. 5 astfel: “Beneficiază de dispoziţiile prezentei legi şi cei care au fost 
condamnaţi pentru orice fel de infracţiuni dacă din conţinutul probator al 
actelor de urmărire penală şi a cercetării judecătoreşti efectuate în cauză 
rezultă că faptele pentru care s-a făcut trimiterea în judecată şi s-a dispus 
condamnarea au avut, în realitate, motive politice”. 



 3
Doamna consilier Ecaterina Ivăncescu apreciază că prevederea 

este bună şi că problemele enumerate nu pot fi soluţionate decât prin hotărâre 
judecătorească. 

În contradicţie, domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang 
consideră că textul formulat de iniţiator este bun şi că el nu ar trebui amendat. 

Domnul preşedinte Marţian Dan, împărtăşind părerea domnului 
Wittstock, este de acord că acest alineat nu trebuie amendat, deoarece s-ar 
ajunge la situaţia în care deţinuţi de drept comun se vor considera deţinuţi 
politici şi vor pretinde să beneficieze de reparaţiile prevăzute în această lege.E 
necesar ca cele două situaţii: condamnări  având mobiluri politice chiar şi 
atunci când ele au fost pronunţate sub învelişul unor infracţiuni de drept 
comun, pe de o parte, şi condamnări pentru săvârşirea unor infracţiuni de 
drept comun, pe de altă parte, să fie bine delimitate între ele deoarece, în caz 
contrar, vor încerca să beneficieze de dispoziţiile acestei legi cei condamnaţi 
pentru infracţiuni de drept comun săvârşite şi dovedite ca atare, pentru a nu 
mai vorbi de faptul că s-ar ajunge la o aglomerare a instanţelor cu o masă de 
cereri absolut nelegitime.  

De aceeaşi părere este şi domnul deputat Petre Ţurlea. Domnia sa 
se referă la cei care care furau din avutul obştesc, fiind condamnaţi de drept 
comun, iar acum se vor declara deţinuţi politici.  

În urma discuţiilor purtate pe marginea acestui amendament, 
domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a căzut de acord să şi-l retragă. 

Socotind inadecvată soluţia pe care o conţine alin. (3) al art. 10 
din propunerea legislativă, potrivit căreia, atunci când o persoană îndreptăţită 
se consideră dezavantajată de soluţia privind cuantumul echivalentului  
bănesc stabilit de instanţă, ea ar urma să se adreseze respectivei instanţe  care 
a pronunţat sentinţa de despăgubire, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner 
a propus ca problema să fie soluţionată altfel, prin stipularea posibilităţii ca 
cel îndreptăţit să se poată adresa instanţei de apel competente. Ca urmare, 
textul alin. (3) al art. 10 va avea următoarea redactare: “Persoana nemulţumită 
de echivalentul bănesc acordat se poate adresa  cu cerere instanţei de apel 
competente pentru a decide asupra cuantumului acesteia, astfel ca să 
reprezinte justa şi integrala despăgubire”. 

În încheierea discuţiilor, domnul preşedinte Marţian Dan a 
propus ca înainte de acordarea unui aviz favorabil respectivei propuneri 
legislative, cu amendamentele acceptate deja de  către comisie, este necesar ca 
textul acesteia să fie completat cu o prevedere similară cu cea a art. 12 din 
Decretul-lege 118/1990, care stipulează că de reparaţiile acordate prin acel 
Decret-lege  nu pot beneficia persoanele condamnate pentru infracţiuni contra 
umanităţii sau cele în cazul cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate 
fascistă în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel. 

Domnul deputat Petre Ţurlea subliniază faptul că tocmai datorită 
ambiguităţii textului acestei legi, domnia sa s-a declarat, încă de la începutul 
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discuţiilor, împotriva ei. Odată intrată în vigoare, această lege nu va face decât 
să ducă la învrăjbirea societăţii româneşti. 

Domnul deputat Tănase Tăvală atrage atenţia că legionarii, 
printr-o hotărâre a Tribunalului de la Haga, nu sunt consideraţi ca făcând parte 
dintr-o mişcare de tip fascist şi, în acest sens, nu pot fi folosiţi termeni 
acuzatori şi exclusivişti, dovadă stă faptul că foarte mulţi legionari au fost 
băgaţi în lagăre speciale în Germania, deci ei nu erau recunoscuţi ca o mişcare 
de tip fascist. Dar este de acord să fie pedepsiţi cei care au făcut crime 
împotriva umanităţii şi că aceştia nu trebuiesc despăgubiţi. 

Domnul preşedinte Marţian Dan consideră, totuşi, că nu putem 
condamna un regim totalitar şi să reabilităm un altul. Nu se poate trece uşor 
peste faptul că legionarii au introdus crima şi lichidarea fizică a adversarilor 
politici ca armă de luptă politică în România. Ei au ucis prim-miniştri în 
funcţiune ai României, au lichidat fizic oameni politici şi savanţi de mare 
marcă: Nicolae Iorga şi Virgil Madgearu. Ei au declanşat şi înfăptuit 
rebeliunea legionară din ianuarie 1941 cu grozăviile ei, în special vis-à-vis de 
evreii din Bucureşti etc.  

Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang consideră că 
pedepsirea crimelor se poate face prin aplicarea Codului penal şi nu trebuie să 
se mai vină cu noi reglementări. 

În final, s-a convenit ca, până la şedinţa următoare, membrii 
comisiei să prezinte propuneri concrete  în vedere rezolvării problemei 
ridicate de domnul preşedinte Marţian Dan. 

Celelalte propuneri legislative de pe ordinea de zi nu au mai 
putut fi dezbătute deoarece timpul afectat şedinţei comisiei a fost depăşit. 
 
 
 
 
PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
 
 
Marţian Dan       Şerban Rădulescu-Zoner  
 
 
 
ÎNTOCMIT, 
 
 
Chisnăr Atena 
 


