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Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei comisiei din data de 25 februarie 1998 

 

Lucrările comisiei sunt conduse de dl preşedinte MARŢIAN DAN. 

La lucrări sunt prezenţi 12 deputaţi, fiind absenţi dl deputat TOKAY GYÖRGY, Grupul 
parlamentar UDMR, membru al guvernului şi dl deputat VIOREL HREBENCIUC, Grupul 
parlamentar PDSR. 

Ordinea de zi, convenită încă în şedinţa din 24.02.1998, este următoarea: 

1. Propunerea legislativă privind acordarea de compensaţii sau despăgubiri 
cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea URSS în urma 
aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate (P.l. 
359/22.01.1998) 

2. Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 
84/1995 (P.l. 410/29.12.1997) 

3. Discuţie pe marginea sesizărilor primite de comisie din partea unor 
organizaţii internaţionale privind  încălcarea drepturilor omului în 
România 

Ordinea de zi este aprobată în unanimitate. 

La primul punct al ordinii de zi a continuat dezbaterea asupra Propunerii legislative 
privind acordarea de compensaţii sau despăgubiri cetăţenilor români pentru 
bunurile trecute în proprietatea URSS în urma aplicării Tratatului de Pace între 
România şi Puterile Aliate şi Asociate. Comisia a invitat pe iniţiatori să participe la 
dezbateri, pentru a explica comisiei mai aprofundat considerentele care au inspirat iniţierea  
acestei propuneri legislative, aspectele de fundamentare juridico-istorică a soluţiilor 
propuse în cadrul ei, persoanele la care se referă propunerea, precum şi modul în care 
înţeleg să asigure sursele financiare pe care le implică aplicarea legii. 

Participă dna deputat SILVIA PETROVICI (PNŢCD) şi dnii deputaţi VASILE MIRCEA 
CAZACU (PNL) şi MIHAIL HLINSCHI (PDSR). 

Iniţiatorii au arătat că proiectul de lege răspunde aşteptărilor a cca 28000 de persoane din 
mediul urban şi cca 4200 din mediul rural. El constituie o reparaţie morală şi istorică 
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pentru aceste persoane. Din acest punct de vedere există o serie de precedente, la care 
iniţiatorii au făcut trimitere: soluţionarea cazului Cadrilaterului sau despăgubirile plătite de 
statul german pentru refugiaţii germani. Ei au fost de părere că statul român are obligaţia 
de a-i despăgubi pe refugiaţi, indiferent de motivele care au determinat acest statut al lor, 
pentru că, în iunie 1940, statul român a cedat teritorii fără a fi tras un foc de armă 
resemnându-se în faţa ultimatumului sovietic.  

Iniţiatorii sunt conştienţi că o serie de elemente din textul propunerii legislative pot fi 
modificate şi chiar au procedat la asemenea modificări, ca urmare a recomandărilor din 
avizul Consiliului Legislativ. 

Membrii comisiei au avut o serie de observaţii privind probleme financiare (lipsa avizului 
guvernului, de exemplu, sau intenţia de a se proceda la despăgubiri în terenuri agricole în 
locul despăgubirilor în acţiuni sau valori). Au fost discutate, de asemenea, probleme de 
natură istorică, pentru a se clarifica dacă există şi care este obligaţia statului român faţă de 
anumite categorii de cetăţeni care n-au fost expulzaţi din teritoriile cedate, plecarea lor 
fiind şi rodul unor opţiuni personale. În acest sens, s-a precizat faptul că singurul text 
juridic ce îi poate ajuta pe iniţitorii propunerii legislative în demersul lor este art. 27 
punctul 3 din tratatul de Pace dintre România şi Puterile Aliate şi Asociate, care precizează 
o serie de obligaţii pe care statul român le poate avea faţă de cetăţenii lui. 

Membrii comisiei au sugerat iniţiatorilor să opereze o serie de modificări în textul 
propunerii legisaltive, punând-o de acord  şi cu observaţiile cuprinse în avizul Consiliului 
Legislativ, urmând să se reia dezbaterea pe texul modificat. Iniţiatorii au acceptat acest 
punct de vedere. 

La punctul doi al ordinii de zi, Proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr. 84/1995. Comisia a decis să amâne pentru următoarea şedinţă 
dezbaterea la acest proiect de lege, pentru ca să existe o mai bună concentrare asupra 
problemelor pe care el le ridică. 

La punctul trei al ordinii de zi, comisia a purtat o discuţie pe marginea sesizărilor primite 
de comisie din partea unor organizaţii internaţionale privind încălcarea drepturilor omului 
în România. Comisia a decis ca, pe baza unei documentări necesare la Ministerul de 
Interne şi la alte instituţii publice, să se răspundă tuturor scrisorilor adresate de organizaţii 
internaţionale care se ocupă de apărarea drepturilor omului; să îşi formeze propirul punct 
de vedere cu privire la calitatea respectării drepturilor omului în România şi să acţioneze în 
consecinţă; să fie invitat la Comisie dl ministru GAVRIL DEJEU, pentru a se discuta în 
amănunt cazurile de tortură, abuz şi folosire ilegală a armelor de foc în care sunt implicaţi 
poliţişti; să acorde o atenţie sporită contactului cu organizaţiile neguvernamentale 
româneşti care se ocupă de problematica drepturilor omului. 

 

PREŞEDINTE,                                                                                SECRETAR, 

 

Marţian Dan                                                                                     Ovidiu Şincai 

 


