
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 
 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale   
 
    

PROCES  VERBAL 
al şedinţei comisiei din data de 8 noiembrie 2005  

 
La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, unicul absent fiind domnul 

deputat Albu Gheorghe care face parte din Biroul Permanent. Domnul Călin Popescu 
Tăriceanu din Grupul PNL, care este membru al Guvernului,  a fost reprezentat, pe 
bază de delegaţie, de către doamna deputat Monica-Mihaela Ştirbu, 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, preşedintele comisiei, 
care, în deschidere, a supus aprobării proiectul ordinii de zi:  
1. Propunere 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, precum şi celor 
deportate în străinătate ori constituite în prizonieri.  

2. Analiză scrisori şi petiţii. 
2. Diverse. 
          Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 
          Domnul Nicolae Păun a făcut o serie de precizări la propunerea legislativă 
aflată la punctul 1 al ordinii de zi: “propunere 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, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri”: 

• Comisia noastră este sesizată pentru aviz. Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 

• Iniţiatori: Deputaţii: Ioan Munteanu, Florin Iordache şi Valeriu Ştefan Zgonea 
şi senatorii Şerban Nicolae, George Cristian Maior şi Cristian Diaconescu. 

• Obiectul de reglementare îl constituie completarea articolului 2 din Decretul-
lege nr.118/1990 cu un nou alineat care stipulează că, de prevederile acestei legi 
reparatorii beneficiază şi rudele de gradul I ale persoanelor persecutate. 
• Termenul de depunere a raportului: 10 noiembrie 2005. 
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• Guvernul nu susţine adoptarea propunerii legislative, motivând că rudele de 
gradul I ale persoanelor persecutate care au suferit în perioada respectivă 
persecuţiei pot obţine în calitatea de titular aceste drepturi; în plus nu s-a 
precizat sursa de finanţare conform prevederilor art.138 alin.5 din Constituţia 
României  şi cele ale art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice.   

• Consiliul Legislativ avizează propunerea legislativă cu propuneri de redactare 
conform normelor de tehnică legislativă. 

• Senatul a respins propunerea legislativă în şedinţa din 19 octombrie 2005. 
Trecându-se la dezbaterea propunerii legislative, domnul preşedinte Nicolae 

Păun a menţionat că, indiferent de votul dat de Senat, noi trebuie să avizăm din punct 
de vedere al drepturilor omului şi propune acordarea unui aviz favorabil. 

Doamna consilier Babeş Onesia, înscriindu-se la cuvânt, a făcut precizarea că, 
de fapt, această propunere legislativă ar trebui să acorde drepturi şi urmaşilor născuţi 
după strămutare şi nu numai celor care erau deja născuţi în momentul strămutării. 

Domnul deputat Ioan Aurel Rus a menţionat că va sprijini propunerea 
legislativă, avându-se în vedere că au mai existat alte două iniţiative pe această temă, 
formulată de UDMR şi care, la momentul potrivit, au primit sprijinul domniei sale în 
vederea acordării avizului favorabil. 

Supusă votului, propunerea a primit un aviz favorabil cu majoritate de voturi (7 
pentru, 3 împotrivă şi o abţinere). 

La capitolul “Diverse”, domnul deputat Ioan Aurel Rus a reamintit colegilor că 
mâine dimineaţă, în şedinţa comisiei, va fi audiat condamnatul Moldoveanu Mihai, 
aflat în prezent în stare de deţinere în Penitenciarul Rahova. 

Ordinea de zi fiind epuizată, domnul preşedinte Nicolae Păun a declarat închise 
lucrările şedinţei.  

  
  

PREŞEDINTE, 
 

                                                    Nicolae Păun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Sef Cabinet Atena Chisner 
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