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  La şedinţă au participat un număr de 12 deputaţi, lipsind domnii 
deputaţi: Ioan Oltean, din Grupul parlamentar al UDS-PD şi Tokay 
Gheorghe, din Grupul parlamentar al UDMR - care sunt membri ai 
Guvernului şi d-na deputat Mitzura Arghezi, din partea Grupului parlamentar 
al PRM - care este plecată în delegaţie în străinătate. 
  În deschidere, domnul preşedinte Marţian Dan prezintă spre 
aprobare ordinea de zi, care conţine următoarele proiecte de lege şi iniţiative 
legislative: 
  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. 
  Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
  Discutarea primului punct înscris pe ordinea de zi, propunerea 
legislativă pentru anularea măsurilor represive dispuse     de     regimul     
comunist      împotriva     adversarilor   politici, a fost amânată pentru şedinţa 
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următoare, deoarece în urma discuţiilor purtate cu dl. Silviu Petrescu, 
promotorul iniţiativei legislative, s-a convenit ca acesta să prezinte o variantă 
îmbunătăţită ţinând cont de observaţiile formulate de deputaţi în şedinţa 
anterioară a comisiei şi de punctul de vedere al Consiliului legislativ.  S-ar 
putea astfel ca, prin amendamente, să se aducă îmbunătăţiri propunerii 
legislative, astfel încât aceasta să fie susceptibilă de avizare.   
  În unanimitate, membrii comisiei au agreat această soluţie. 
  Deoarece se poate anticipa că dezbaterile de la punctul 2 înscris 
pe ordinea de zi, 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, vor suscita dezbateri ample necesitând un timp mai 
mare s-a convenit ca proiectul respectiv să fie discutat în finalul şedinţei. 
  În privinţa punctului 3 înscris pe ordinea de zi, proiectul   de  
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 62/1997   cu   privire   la   
rectificarea   bugetului  de stat pe anul 1997, membrii comisiei au hotărât, în 
unanimitate, să dea un aviz favorabil cu menţiunea însă a faptului că 
rectificările propuse în buget privesc domenii care nu au tangenţă cu 
preocupările şi competenţele comisiei noastre. 
  Proiectul de lege înscris la punctul 4 pe ordinea de zi, referitor la 
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, a primit, de asemenea, un 
aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 
  Se trece la discutarea 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.  
  S-au convenit două secvenţe de dezbatere a acestui proiect de 
lege: discuţii generale, de principiu, asupra acestui proiect de lege şi asupra 
semnificaţiei modificărilor propuse ale Legii 42/1990 şi, apoi, examinarea 
concretă a textului proiectului de lege. 
  Primul vorbitor, dl. deputat Şerban Rădulescu-Zoner, apreciază 
că, dacă membrii Comisiei parlamentare pentru controlul aplicării Legii 
42/1990 îşi făceau datoria aşa cum trebuie nu se ajungea la situaţia de astăzi: 
declanşarea, în urmă cu aproape trei săptămâni, a grevei foamei în Piaţa 
Revoluţiei de câteva zeci de revoluţionari şi nici la proiectul de lege atât de 
restrictiv ca cel ce a fost înaintat de Guvern Parlamentului României, prin 
care se retrag drepturile acordate anterior revoluţionarilor cu merite 
deosebite. Meritele acestora din urmă în victoria Revoluţiei române din 
decembrie 1989 nu pot fi negate şi ei trebuie să beneficieze de drepturi, ceva 
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mai reduse însă decât cele ce le-au fost acordate  prin Legea 42/1990 în 
vigoare în prezent. Există, apoi, o a doua categorie de măsuri restrictive pe 
care încearcă s-o introducă proiectul Guvernului. Aceasta are ca suport 
presupoziţia că Revoluţia română din decembrie 1989 s-ar limita numai la 
intervalul de timp dintre 16 decembrie şi fuga dictatorului N. Ceauşescu din 
data de 22 decembrie. Aşa se explică prevederea din proiectul de lege 
referitoare la acordarea decoraţiei "Crucea Comemorativă a Revoluţiei 
Anticomuniste Române din Decembrie 1989", clasa a II-a, răniţilor din 
perioada 16-22 decembrie, cei răniţi după această dată fiind lăsaţi pe dinafară. 
  În încheiere, vorbitorul a insistat asupra ideii că proiectul de lege 
modificat trebuie astfel redactat încât să se ajungă la o dezamorsare a grevei 
foamei declanşată de revoluţionari.   
  Următorul vorbitor, dl. deputat Ovidiu Şincai socoate că este 
ridicol ca un proiect de lege să-şi propună să stabilească zilele şi orele exacte 
între care s-ar fi desfăşurat Revoluţia din decembrie 1989. Încercarea de a 
acredita ideea că aceasta s-a desfăşurat doar între 16-22 decembrie 1989 are 
ca subtext preocuparea de a delegitima, din mobiluri politice diferite, două 
persoane care au avut un rol important în Revoluţie: domnul Ion Iliescu şi 
domnul Petre Roman şi partidele pe care aceste două persoane le conduc în 
prezent.  
  Un al doilea aspect important tratat de vorbitor este acela privind 
referirile care se fac în cuprinsul art. 1 al proiectului de lege la confruntarea 
eroilor-martiri, a răniţilor şi cetăţenilor români ce s-au remarcat prin fapte 
deosebite în perioada 16-22 decembrie 1989 "cu forţele fidele exponenţilor 
tiraniei comuniste". Întrucât se face, aici, referire la aramată română, 
problema ce se pune este următoarea: se poate adopta un proiect de lege care 
culpabilizează, in corpore, armata română pentru acţiunile în care a fost 
târâtă, sub ordine, în perioada 16-22 decembrie 1989? 
  În continuare, domnul deputat Ovidiu Şincai formulează alte 
critici   referitoare   la conţinutul şi redactarea unor paragrafe din cuprinsul 
art. 1 şi 2 al proiectului de lege, popunând şi unele idei de corectare a 
acestora. Nu i se pare, în acest context, acceptabilă filozofia de relativizare a 
calităţii de revoluţionar care trebuie recunoscută pe baza unui singur şi 
determinant criteriu: ce a făcut omul atunci, în revoluţie, care au fost faptele 
şi conduita lui în vâltoarea luptei pentru victoria acesteia, iar nu judecarea 
acestei calităţi prin aducerea în prim plan a altor factori: dacă omul a avut 
dosar penal în momentul revoluţiei, săvârşirea unor fapte penale în perioada 
ulterioară  revoluţiei, dacă a fost informator al vechii Securităţi, factori care 
n-ar îndreptăţi, în viziunea Guvernului, recunoaşterea calităţii de revoluţionar 
etc. 
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  În luarea sa de cuvânt, dl. deputat Petre Ţurlea arată că legea ce 
o discutăm trebuie să se refere numai la urmaşii celor decedaţi şi la răniţi, 
oameni cărora ţara trebuie să le fie recunoscătoare. În această privinţă eu 
susţin punctul de vedere al Guvernului, deşi am criticat în nenumărate rânduri 
politica Guvernului Ciorbea - mai afirmă domnul deputat. 
  Apoi vorbitorul arată că problema ce o dezbatem are şi o 
dimensiune practică, dată de greva foamei în care au intrat o parte din 
revoluţionari şi care se află în plină desfăşurare. Problema ce se pune însă 
este următoarea: se poate accepta greva foamei ca mijloc de luptă pentru 
obţinerea unor drepturi  într-un stat democratic? De asemenea,  domnul 
deputat socoate că revoluţionarilor ar trebui să li se acorde numai titluri cu 
valoare onorifică, fără să fie însoţite de drepturi materiale. În felul acesta, s-ar 
demonstra în practică că acei oameni au luat parte la revoluţie cu scopul 
dărâmării dictaturii şi nu pentru a obţine nu ştiu ce beneficii. Procedând astfel 
ne încadrăm într-o practică ce s-a impus în lume. Nici o revoluţie nu a 
acordat compensaţii şi drepturi persoanelor participante. Acceptarea  unor 
compensaţii şi drepturi anume conferite revoluţionarilor ar aminti mai 
degrabă de practicile  comuniste de acordare a unor  privilegii ilegaliştilor.  
  Domnul deputat Mera Liviu-Alexandru consideră proiectul de 
lege restrictiv în sensul că dacă o parte dintre demonstranţi au fost răniţi sau 
împuşcaţi - ceea ce îndreptăţeşte acordarea unor drepturi pentru răniţi sau 
pentru urmaşii eroilor-martiri - cei de lângă ei, rămaşi în viaţă nevătămaţi, nu 
s-au expus oare în egală măsură? Cum pot fi acum eliminaţi şi aşezaţi pe 
aceeaşi treaptă cu cei care nici măcar nu au participat la revoluţie? Este de 
acord că trebuie să se facă o verificare deosebit de exigentă a dosarelor spre a 
înlătura pe aceia care au primit certificate de revoluţionari pe care nu le 
merită,  dar în nici un caz nu trebuiesc eliminaţi cei care au contribuit prin 
fapte deosebite la reuşita revoluţiei. 
  Domnul deputat Tănase Tăvală este de acord că încadrarea în 
timp a revoluţiei nu este simplu de făcut, problema punându-se dacă revoluţia 
este terminată sau nu, de vreme ce mai există încă supravieţuiri ale trecutului. 
  Dl. Tăvală susţine că din punct de vedere al încadrării în timp 
lucrurile   trebuie   nuanţate,   deoarece   se disting două perioade: înainte de 
22 decembrie şi după 22 decembrie. În opinia domniei sale, persoane cu 
merite s-au afirmat doar în perioada de 16-22 decembrie, când factorul de risc 
a fost mult mai mare. După data de 22 decembrie 1989 nu mai pot apărea 
luptători cu merite deosebite care să fie îndreptăţiţi să li se acorde unele 
drepturi. 
  Dl. deputat Şerban Rădulescu-Zoner  consideră, la rândul său, că 
departajarea trebuie făcută, anumite facilităţi trebuiesc acordate şi celor care 
au  participat la revoluţie după 22 decembrie, când în diferite locuri din ţară 
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s-au desfăşurat lupte ce au atârnat greu în deznodământul final al Revoluţiei 
române. Dificultatea mare nu este una de factură principială, ci practică: cum, 
pe baza căror criterii să se definească faptele deosebite, cum le identificăm şi 
le evaluăm  spre a nu abuza cei neîndreptăţiţi? Domnia sa crede că faptele 
deosebite trebuie să fie foarte atent încadrate în timp, pentru că , de regulă, 
ele puteau fi făcute atunci când sistemul mai exista încă, iar dictatorul trăia. 
  Pornind de la intervenţiile anterioare ale domnilor Tănase Tăvală 
şi, în parte, Şerban Rădulescu-Zoner, domnul deputat Ovidiu Şincai crede că 
se ridică o întrebare ce trebuie lămurită: ce înseamnă o revoluţie?  În intenţia 
de a-i da un răspuns corespunzător domnia sa se întreabă ce se întâmplă cu 
drepturile morţilor şi răniţilor de după 22 decembrie şi cine a tras după 22? 
Fie revoluţia a continuat şi după 22 decembrie şi, în acest caz, proiectul de 
lege trebuie modificat, fie, aşa cum este prevăzut în actualul proiect de lege, 
revoluţia s-a terminat pe 22 decembrie şi tot ce a urmat a fost o lovitură de 
stat. În acest din urmă caz, cei care au murit după această dată au luptat 
împotriva acestei lovituri de stat şi, prin urmare, au "merite deosebite". Totuşi 
proiectul de lege nu le recunoaşte. 
  O altă problemă care se pune este următoarea: oare cei care au 
încercat să instaureze o nouă putere, cei care s-au preocupat ca societatea să 
intre pe un făgaş normal,  nu au avut merite deosebite în revoluţie? Nu se 
poate reduce procesul revoluţionar numai la confruntarea cu forţele de 
represiune; asigurarea siguranţei cetăţenilor şi localităţilor, asigurarea  
aprovizionării localităţilor cu cele necesare, a funcţionării serviciilor de 
electricitate, gaze, apă şi a transporturilor înseamnă, de asemenea, merite 
deosebite ale oameni care şi-au asumat sarcina, în condiţii excepţional de 
grele, ca funcţionarea lor să nu fie perturbată şi oamenii să nu fie supuşi la 
privaţiuni graoaznice într-o conjunctură lipsită de linişte în ţară, tot astfel 
cum alţi oameni au luat asupra lor răspunderea de a construi o nouă autoritate 
într-un moment în care societatea era lisptiă de orice fel de autoritate. 
  Următorul înscris la cuvânt, dl. deputat Hrebenciuc Viorel, 
menţionează, din capul locului, că deşi a participat activ la revoluţie  nu a 
profitat în nici un fel de beneficiile pe care titlul de revoluţionar i le-ar fi 
putut aduce, pentru simplul motiv că nu şi l-a revendicat. 
  Dl. Hrebenciuc subliniază faptul că fixarea zilei de 22 decembrie 
1989 ca punct politic terminus al revoluţiei, aşa cum procedează autorii 
proiectului de lege, nu se justifică, deoarece dictatorul a fost executat pe data 
de 25 decembrie, ora 18,00, perioadă în care în judeţe au fost persoane care 
au organizat bunul mers al societăţii şi care puteau să aibă un sfârşit tragic, în 
cazul în care dictatorul s-ar fi reîntors la putere. 
  Reînscriindu-se la cuvânt, dl. Şincai menţionează că, după 
opinia sa, revoluţia a învins în momentul în care s-a constituit o nouă putere, 
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o nouă autoritate recunoscută, când s-a introdus pluralismul politic. 
Recunoaşterea pluripartidismului, a existenţei legale a partidelor politice, este 
o primă recunoaştere a democraţiei şi care marchează încetarea dictaturii. 
  D-na deputat Elena Iacob împărtăşeşte punctul de vedere 
exprimat de antevorbitori că se impune o reanalizare minuţioasă a dosarelor 
revoluţionarilor spre a se bloca orice posibilitate de strecurare printre 
revoluţionari a impostorilor şi, chiar, a torţionarilor. Domnia sa evocă 
desfăşurarea evenimentelor la Galaţi, oraş ce are acum 5000 de revoluţionari, 
deşi acolo revoluţia s-a înfăptuit pe cale paşnică, neexistând morţi şi nici 
răniţi. 
  Dl. Konya Hamar-Alexandru consideră că orice reglementare 
normativă este inutilă dacă ea nu este aplicată aşa cum trebuie. Problemele 
care s-au ivit sunt, de fapt, legate de modul defectuos de aplicare a Legii 42. 
Metodologia de aplicare trebuie să fie justă şi corectă. Poate să se facă orice 
îmbunătăţire în lege dar dacă ea nu se aplică în mod corespunzător 
respectivele îmbunătăţiri sunt practic inutile. 
  Domnul Marţian Dan, în cuvântul său, a subliniat faptul că în 
cursul discuţiilor au fost identificate câteva probleme importante care reclamă 
clarificări. 
  Prima priveşte încercarea, prezentă în proiectul de lege al 
Guvernului, de a reduce revoluţia doar la segmentul de timp 16-22 decembrie 
1989. Acţiunile de luptă din seara zilei de 22 decembrie şi până la pacificarea 
completă a situaţiei din ţară în noaptea de 25-26 decembrie 1989 sunt excluse 
de Guvernul Ciorbea din fluxul procesului revoluţionar în România. Această 
abordare reclamă câteva precizări.  
  Prima: istoria are logica ei obiectivă profundă, care nu poate fi 
anihilată de tentativele subiectiviste de rescriere a cursului procesului 
revoluţionar în funcţie de conjuncturi şi interese partizane, aşa cum face 
Guvernul Ciorbea. 
  A doua: cele două segmente ale procesului revoluţionar: 16-22 
decembrie, când s-a afirmat viguros ridicarea spontană generalizată la luptă a 
timişorenilor, eroismul lor pilduitor şi voinţa de nesupunere faţă de regimul 
totalitar şi 22-25 decembrie, când revoluţia spontană, ce încerca cu acuitate 
să se definească pe sine, ajunge să-şi cristalizeze mesajul specific, obiectivele 
şi platforma proprie în numele cărora poporul, adevăratul actor al revoluţiei 
la scara întregii ţări, proclamă dizolvarea structurilor de putere ale regimului 
totalitar comunist, abolirea rolului conducător al partidului unic, proclamarea 
pluralismului politic ca principiu axial în viaţa politică românească, voinţa 
fermă de resincronizare a României la valorile universale ale democraţiei 
politice etc. Cele două segmente nu sunt, din punct de vedere calitativ, 
antitetice, ci se află într-o organică şi necesară complementaritate, motiv 
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pentru care ele nu pot fi contrapuse artificial unul altului invocându-se faptul 
că primul ar întruchipa revoluţia ca atare, iar cel de-al doilea, lupta pentru 
putere. 
  A treia: dacă revoluţia s-a încheiat odată cu fuga din Bucureşti a 
dictatorului Nicolae Ceauşescu, cum trebuie calificate luptele ce s-au purtat 
după aceea la Televiziunea Română în Bucureşti, la Garnizoana din 
Târgovişte (unde se afla sub pază miliară cuplul dictatorial şi unde s-au lansat 
tentative de eliberare a acestuia), în numeroase alte oraşe din ţară? Civilii şi 
militarii care au fost răniţi sau ucişi în acele lupte fac parte din eroii şi 
luptătorii Revoluţiei Române din decembrie 1989 sau nu? În optica pe care 
încearcă s-o impună proiectul de lege al Guvernului răspunsul este negativ. 
  În afară de aspectele menţionate mai sus, care traduc tendinţa de 
rescriere, într-un proiect de lege, a unor momente şi verigi esenţiale ale 
Revoluţiei din decembrie 1989 de către actual guvern, proiectul de lege 
înaintat Parlamentului mai conţine şi alte idei ce merită să fie analizate cu 
atenţie, date fiind implicaţiile lor. Este vorba, pe scurt, de următoarele: 
  - tendinţa de hipertrofiere a rolului Secretariatului de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, pus, în unele probleme 
esenţiale, pe un picior de egalitate cu competenţele ce revin Preşedintelui 
României, în paralel cu minorizarea rolului organizaţiilor revoluţionarilor şi 
al Comisiei parlamentare pentru controlul aplicării Legii 42/1990; 
  - manifestarea unei tendinţe stataliste în abordarea unor 
probleme privind cinstirea Revoluţiei din decembrie 1989, programele 
respective fiind date în grija exclusivă a Secretariatului de Stat pentru 
Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989, iar organizaţiile 
revoluţionarilor nici nu se intenţionează măcar să fie consultate în astfel de 
probleme şi, cu atât mai puţin, să fie asociate, ca segmente ale societăţii 
civile, la organizarea acestora; 
  - dacă poate fi admisă, ca principiu, ideea lichidării unor drepturi 
câştigate. 
  În final, domnul Marţian Dan  arată că, în ceea ce priveşte 
drepturile acordate revoluţionarilor prin Legea nr. 42/1990, în cursul 
dezbaterilor din comisie s-au conturat două puncte de vedere: cel al domnului 
Zoner, care socoate că revoluţionarii cu merite deosebite trebuie să 
beneficieze de drepturi acordate, însă într-o paletă mai restrânsă; cel al 
domnului Ţurlea, care consideră că revoluţionarii nu trebuie să beneficieze de 
nici un fel de recompense materiale. Comisia va trebui să decidă dacă aceste 
drepturi trebuiesc retrase sau doar redimensionate. 
  Următorul înscris la cuvânt este d-na expert Ivăncescu Ecaterina, 
care atrage atenţia asupra faptului că, dacă acest proiect de lege va fi acceptat 
în forma înaintată, din momentul promulgării lui vor fi desfiinţate toate 
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reglementările actuale referitoare la revoluţionari, pentru   că de la acea dată 
fiecare va trebui să probeze din nou calitatea care le-a fost recunoscută, de 
altfel, timp de 7 ani. Aces lucru ar fi ilegal, pentru că o lege nu poate fi 
retroactivă, punându-se întrebarea: drepturile care au fost acordate pot fi 
retrase? Cum şi în ce termeni? 
  Domnia sa atrage atenţia 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 privilegiile dobândite vor trebui retrase. 
Problema este cum se va putea realiza practic acest lucru. 
  Domnul preşedinte Marţian Dan consideră că problemele 
ridicate de d-na Ivăncescu au fost semnalate şi de Consiliul legislativ şi că 
tendinţa de rescriere a acestei legi este, după părerea domniei sale, exagerată 
şi că, oricum, în cazul aplicării ei trebuiesc prevăzute nişte dispoziţii 
tranzitorii. 
  Următorul înscris la cuvânt, dl. Şerban Rădulescu-Zoner, 
propune sistarea discutării acestui proiect de lege şi înscrierea sa pe ordinea 
de zi a şedinţei viitoare, urmând ca membrii comisiei să prezinte 
amendamentele în scris cu motivarea respectivă, ele făcând obiectul 
discuţiilor concrete pentru elaborarea avizului. 
  În unanimitate, membrii comisiei au fost de acord cu propunerea 
d-lui Zoner. 
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Marţian Dan 
declară închise lucrările şedinţei. 
 
 
 
PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
 
 
Marţian Dan                  Şerban Rădulescu-Zoner 
 
 
 
 
 
ÎNTOCMIT, 
 
 
Chisnăr Atena 


