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  La şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale din data de 28 iulie 1999 au participat 8 deputaţi, fiind 
absenţi   domnii   deputaţi:   Otto    Weber, din Grupul parlamentar al 
PNŢCD-Civic-Ecologist, Şerban Rădulescu-Zoner, din Grupul parlamentar al 
PNL, Konya Hammar-Alexandru, din Grupul parlamentar al UDMR, Ioan 
Pintea, independent, precum şi doamna deputată Elena Iacob, din Grupul 
parlamentar al PNŢCD-Civic-Ecologist. 
  Pe ordinea de zi a şedinţei a fost înscrisă dezbaterea proiectului 
de   Lege privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv după 
6 martie 1945. 
  Înainte de a se trece la examinarea proiectului de lege menţionat 
deputaţii prezenţi au păstrat un moment de reculegere în memora distinsului 
lor coleg Ovidiu Şincai, decedat într-un tragic accident de automobil la data 
de 7 iulie 1999. 

Primul vorbitor, care a intervenit în dezbateri, a fost domnul 
deputat Petre Ţurlea. Domnia sa a propus introducerea, după art. 1, a unui 
articol nou, numerotat 11, având următoarea formulare: “Imobilele preluate 
abuziv de către autorităţile administraţiei maghiare sau însuşite de către 
cetăţeni maghiari în urma unor sentinţe judecătoreşti în zona din Transilvania 
ocupată de Ungaria între 1940 şi 1944,  revin integral proprietarului de la data 
de 30 august 1940”. În sprijinul acestei propuneri de amendare, domnia sa a 
arătat că, între anii 1940-1944, în Transilvania de nord-vest, vremelnic alipită 
Ungariei prin Dictatul de la Viena, autorităţile maghiare au expropriat, în 
temeiul unor sentinţe judecătoreşti emise pe baza legilor valabile pe teritoriul 
Ungariei hortyste, proprietăţi imobiliare ale românilor şi evreilor în favoarea 
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unor instituţii maghiare sau a unor persoane fizice maghiare, fie direct, fie 
prin intermediul unor licitaţii fictive. După terminarea războiului, în 
conjunctura politică a anului 1945, din cauză că reprezentanţi ai etniei 
maghiare din România sprijineau Guvernul Petru Groza, acesta nu a dat curs 
solicitărilor legitime ale celor expropriaţi de revenire la situaţia dinaintea 
ocupaţiei hortyste. 
  Domnul deputat Tokay György s-a opus vehement acestui 
amendament şi a subliniat – în replică – că prin Tratatul de pace din 1947 
semnat de România, aceasta s-a obligat să acorde despăgubiri tuturor 
cetăţenilor săi care au fost expropriaţi, indiferent de naţionalitatea lor. 
Totodată, aplicarea incorectă a măsurilor reparatorii pentru proprietăţile 
expropriate – ca efect al implementării în viitor a acestei legi – poate fi evitată 
dacă autorităţile vor ţine cont de cărţile funciare existente în Transilvania, 
inclusiv pentru perioada 1940-1945. Mai mult chiar, domnia sa a considerat 
că introducerea acestui amendament în textul legii ar transforma proiectul de 
lege într-o “lege de românizare”, similară legilor emise în timpul guvernării 
generalului Antonescu.  
  Supus la vot, amendamentul domnului deputat Petre Ţurlea nu a 
fost   adoptat   de comisie, întrunind numai 2 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 
5 abţineri. 
  În continuare, domnul deputat Marţian Dan a propus 2 
amendamente la textul alin. (1) al art. 1 constând în eliminarea referirilor la 
organizaţiile cooperatiste şi la orice alte persoane juridice ce au preluat, 
conform proiectului de lege, în mod abuziv bunuri imobiliare, precum şi în 
eliminarea trimiterii la Legea nr. 139/1940. În susţinerea amendamentelor 
sale, domnul deputat a arătat că preluarea abuzivă a imobilelor s-a făcut de 
stat şi numai ulterior acestea au fost transferate de către acesta unor 
organizaţii cooperatiste sau altor persoane juridice. De asemenea, soluţionarea 
unor   probleme    rezultate   în   urma   rechiziţiilor  efectuate în baza Legii 
nr. 139/1940 asupra rechiziţiilor iese din limitele cronologice fixate de 
iniţiatori pentru acest proiect de lege, precum şi din natura însăşi a 
problematicii pe care el urmăreşte s-o rezolve. 
  În urma discuţiilor purtate pe marginea celor două amendamente, 
a fost aprobat cu majoritate de voturi primul din ele, iar al doilea a rămas 
nedecis, deoarece numărul voturilor exprimate pentru şi cel al voturilor 
împotrivă a fost egal: 4 la 4. 
  Tot la art. 1 domnul deputat Marţian Dan a propus ca după 
alin.(1) să se introducă un alineat nou, numerotat alin. (11) cu următorul 
conţinut: “Măsurile reparatorii sunt limitate şi plafonate şi se acordă în 
condiţiile prezentei legi”. În susţinerea acestui amendament, autorul lui a 
arătat că limitarea şi plafonarea măsurilor reparatorii este impusă de starea 
economică foarte grea a României ca şi de împrejurarea că autorii proiectului 
de lege n-au prezentat nici un fel de informaţii documentare certe cu privire la 
valoarea despăgubirilor ce ar urma să fie acordate şi nici cu privire la 
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consecinţele acestora asupra eforturilor bugetare ce ar trebui să fie angajate de 
stat în viitor. În plus, s-a avut în vedere faptul că şi în alte ţări din Europa 
Centrală s-au adoptat măsuri similare de plafonare, ca de exemplu în Ungaria, 
unde plafonul maxim al reparaţiilor a fost fixat la 5 milioane de forinţi. Acest 
amendament a întrunit majoritatea voturilor exprimate şi a fost adoptat de 
comisie.  

Domnul deputat Marţian Dan a propus încă un amendament ce se 
referă la alin. (2) al art. 1 din proiectul de lege constând în eliminarea soluţiei 
propuse de iniţiatori de compensare, în cazul restituirii prin echivalent, cu alte 
bunuri ori servicii şi prin acordarea de acţiuni la societăţi comerciale 
rentabile. Ca urmare, textul alin. (2) urmează să fie redactat astfel: “Măsurile 
reparatorii prin echivalent constau în acordarea de titluri de stat sau de 
despăgubiri băneşti”. Motivându-şi propunerea, domnul deputat a arătat că 
textul proiectului de lege nu defineşte noţiunile de “alte bunuri ori servicii” şi 
nici nu oferă alte informaţii cu privire la modalităţile practice de acordare a 
acestora. Amendamentul a fost aprobat de membrii comisiei cu majoritate de 
voturi.  
  În urma discutării mai multor aspecte legate de textul art. 2 din 
proiectul de lege, în lumina unor amendamente formulate de domnii deputaţi 
Marţian Dan şi Tokay György, încheiate prin votul membrilor Comisiei 
asupra lor, vii dezbateri s-au purtat pe marginea art. 3 din proiectul de lege. În 
urma acestora a rezultat o reformulare a textului literei a) a acestui articol, 
propusă în urma intervenţiilor domnilor deputaţi Marţian Dan şi Tănase 
Tăvală şi a adoptării de către comisie a amendamentului lor. Textul acestei 
litere sună astfel: “Sunt îndreptăţite la restituire în natură sau, după caz, prin 
echivalent, persoanele fizice, proprietari ai imobilelor, cetăţeni români la data 
preluării acestora, precum şi la data intrării în vigoare a prezentei legi”. În 
susţinerea acestei soluţii s-a arătat că limitarea restituirilor sau a acordării de 
reparaţii doar la persoanele îndreptăţite având cetăţenia ţării respective este 
soluţia adoptată în mai multe ţări din Europa Centrală şi Răsăriteană, precum 
Ungaria, Fosta Republică Cehă şi Slovacă, Polonia, Lituania etc. În această 
problemă s-au exprimat şi unele opinii contrare. Domnul deputat Tokay 
György a arătat că această formulare a textului literei a) din cuprinsul art. 3 nu 
concordă cu anumite angajamente pe care şi le-a fi asumat Guvernul 
României în exterior. Şi domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a 
obiectat arătând că adoptarea acestui amendament ar conduce la nerespectarea 
tratatelor internaţionale ale României, menţionate în anexa la proiectul de 
lege, întrucât societarii aparţinând persoanelor juridice  prevăzute a beneficia 
de aplicarea legii, potrivit lit. c) a art. 3, ar fi nedreptăţiţi, nemaiputând să fie 
despăgubiţi. 
  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera a propus completarea 
textului art. 3 cu o nouă literă d), având următoarea redactare: “cultele 
religioase recunoscute de stat  care deţineau imobile, la data preluării abuzive 
a acestora”.  Domnul deputat Petre Ţurlea a obiectat arătând că adoptarea 
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acestui amendament ar însemna desfiinţarea a 1214 şcoli de stat din 
Transilvania şi că de aceste măsuri reparatorii acordate cultelor nu ar putea 
beneficia şi Biserica Ortodoxă Română, întrucât - în cazul acesteia - 
proprietatea asupra clădirilor aparţine parohiei respective şi nu bisericii, spre 
deosebire de cazul Bisericii Catolice.  În urma altor intervenţii pe marginea 
amendamentului formulat de domnul deputat Liviu Alexandru Mera, acesta a    
fost    adoptat    cu 5 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
  Tot la art. 3, domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a 
propus includerea în textul literei c) - referitor la persoanele care pot beneficia 
de măsuri reparatorii - şi a “persoanelor juridice reînfiinţate după 1989, care 
funcţionează în baza unor legi intrate în vigoare după această dată şi care îşi 
continuă obiectivele avute până la desfiinţarea lor abuzivă”. Argumentându-şi 
amendamentul, domnul deputat a invocat, între altele,  propunerile formulate 
pe această linie de Camera de industrie şi comerţ a judeţului Timiş. Soarta 
acestui   amendament   a   rămas   însă nedecisă: în favoarea lui s-au exprimat 
4 voturi, 1 vot a fost împotrivă şi s-au înregistrat 3 abţineri.   

În continuare, s-a examinat propunerea domnului deputat 
Marţian Dan de reformulare a alin. (1) al art. 16 şi de eliminare, în cazul 
aprobării reformulării propuse, a alin. (2) şi (3) din cuprinsul acestui articol. 
Reformulat, textul art. 16 urmează să aibă următorul conţinut: “În situaţia 
imobilelor ocupate, în tot sau în parte, de unităţi de învăţământ, aşezăminte 
cultural-sociale, creşe, grădiniţe, case de copii, cămine de bătrâni, spitale, 
dispensare medicale, primării, muzee, instituţii publice, sedii de partide 
politice legal înregistrate, de sindicate sau organizaţii neguvernamentale, 
precum şi de persoane prevăzute la art. 13 alin. (2), foştilor proprietari li se 
acordă măsuri reparatorii prin echivalent”. Amendamentul se inspiră din 
nevoia de a proteja instituţiile menţionate în text împotriva arbitrariului şi de a 
evita tensiunile sociale ce ar putea fi cauzate de restituirea acestor imobile în 
natură. Referindu-se la această propunere, domnul deputat Wittstock 
Eberhard-Wolfgang a obiectat arătând că schimbarea proprietarului 
imobilului, în urma restituirii sale în natură, nu implică neapărat şi schimbarea 
destinaţiei imobilului, poziţie susţinută şi de domnul deputat Tokay György, 
care a adăugat că posibilele abuzuri ale proprietarilor repuşi în posesie ar fi 
evitate datorită prevederilor art. 17 din textul proiectului de lege.  
  Supus la vot, amendamentul domnului deputat Marţian Dan a 
fost adoptat cu 5 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere.  
  În urma acestui vot s-a adoptat – cu 6 voturi pentru şi 2 abţineri – 
propunerea de eliminare a art. 17 prezentată de domnul deputat Marţian Dan. 
  Având în vedere faptul că s-a aprobat amendamentul constând în 
introducerea unui alineat nou după alin. (1) al art. 1, care a consacrat 
principiul conform căruia măsurile reparatorii sunt limitate şi plafonate, 
domnul deputat Marţian Dan a propus eliminarea în întregime a capitolului V 
din proiectul de lege, problematica despăgubirii prin echivalent urmând a fi 
reglementată printr-un articol nou, introdus după art. 43 şi numerotat 431. 
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Conţinutul şi redactarea acestui articol ar urma să sune astfel: “Despăgubirile 
băneşti, precum şi titlurile de stat sunt limitate şi plafonate într-o scară 
regresivă. Valoarea reparaţiilor, limitele şi plafonul, termenele  şi procedurile 
de plată se vor stabili prin lege după inventarierea cererilor, potrivit 
prevederilor capitolului III din prezenta lege”. Domnia sa a argumentat aceste 
amendamente prin aceea că expunerea de motive la proiectul de lege nu 
conţine nici un fel de estimare statistico-economică a cuantumului total al 
despăgubirilor băneşti, iar situaţia precară a economiei naţionale impune 
fatalmente limite în ce priveşte plafonul despăgubirilor şi, de asemenea, în 
privinţa eşalonării în timp a acordării acestora. 
  Intervenind în discuţie pe marginea acestui amendament, domnul 
deputat Tokay György a arătat că nu este de acord cu acest amendament 
deoarece, dacă el ar fi adoptat, s-ar aduce atingere însuşi principiului 
aplicabilităţii legii, aplicabilitate ce ar fi lăsată pentru o dată ulterioară. Cum 
la votul ce a urmat în comisie, propunerea domnului deputat Marţian Dan a 
întrunit câte 4 voturi pentru şi 4 contra, soarta acestuia amendament a rămas 
nedecisă. 
  S-a  trecut, apoi, la examinarea dispoziţiilor pe care le conţine 
art. 47 din proiectul de lege. Aşa cum este redactat, textul acestui articol 
conţine dispoziţii retroactive prin care persoanele îndreptăţite, cărora li s-au 
respins prin hotărâri judecătoreşti acţiuni având ca obiect bunuri preluate în 
mod abuziv de stat, pot formula noi acţiuni în justiţie în termen de 6 luni de la 
intrarea în vigoare a prezentei legi. Având în vedere aceste prevederi 
retroactive cât şi faptul că prin acest text se contravine principiului autorităţii 
lucrului judecat, domnul deputat Marţian Dan a propus eliminarea textului art. 
47 din proiectul de lege; propunerea a fost aprobată de membrii comisiei cu 
majoritate de voturi. 
  Având în vedere aceleaşi considerente de retroactivitate şi ţinând 
seama de faptul că prin dispoziţiile pe care le conţine se contravine 
prevederilor art. 969 din Codul civil cu privire la convenţii (contracte), 
domnul deputat Marţian Dan a propus eliminarea art. 53 din proiectul de lege. 
Votul asupra acestui amendament s-a soldat cu un rezultat nedecis: 4 voturi 
pentru, 3 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
  În finalul dezbaterilor, cu majoritate de voturi, Comisia a avizat 
favorabil proiectul de lege. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 
 

Marţian Dan 


