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SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din data de 1 octombrie 1997 

 

Lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din 
data de 1 octombrie 1997 au fost conduse de preşedintele Comisiei, dl MARŢIAN DAN. 

Au fost prezenţi 11 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: ION OLTEAN, din Grupul 
parlamentar al USD-PD şi TOKAY GYÖRGY, din Grupul parlamentar UDMR, care sunt 
membri ai guvenrului; dl KÓNYA HAMMAR ALEXANDRU, din Grupul parlamentar 
UDMR şi dna IACOB ELENA, din Grupul parlamentar al PNŢCD, civic ecologist. 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia a dezbătut Propunerea legislativă privind 
modificarea şi completarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor maritiri şi 
acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru 
victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 (130/19.05.1997), iniţiată de dnii deputaţi 
ADRIAN DUMITRESCU şi CONSTANTIN AFERĂRIŢEI, din Grupul parlamentar al 
PNŢCD, civic ecologist. 

Dezbaterea a dus la conturarea unor poziţii divergente cu privire la susţinerea propunerii 
legislative. O parte dintre membrii comisiei au cerut amânarea discutării propunerii 
legislative până în momentul în care guvernul va trimite propriul proiect de lege de 
modificare a Legii 42/1990. Alţi membri ai comisiei au cerut respingerea propunerii 
legislative, sub motivul că acordarea de drepturi şi compensaţii trebuie să se facă numai 
urmaşilor eroilor martiri şi celor răniţi în cursul Revoluţiei, fără a se extinde şi asupra altor 
categorii de cetăţeni; deoarece viitorul proiect al guvernului are în vedere tocmai o 
asemenea restrângere a numărului persoanelor cărora li se acordă drepturi, propunerea 
legislativă ar trebui respinsă. 

Comisia a votat, cu majoritate, respingerea propunerii legislative. 
La punctul doi al ordinii de zi a fost discutat Proiectul de lege pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 14/1997 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 
1997 (206/29.08.1997). Comisia a dat aviz favorabil proiectului de lege, cu precizarea 
susţinerii de principiu a cererii Ministerului Justiţiei, Direcţia Generală a Penitenciarelor, 
privind suplimentarea subvenţiei pe anul 1997, cu prilejul rectificării bugetului de stat, 
pentru mărirea sumelor destinate sistemului penitenciar. Cererea a fost înaintată Comisiei  
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pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale de către dl secretar de 
stat DORIN CLOCOTICI, având nr. 808/11.07.1997. 

La punctul trei al ordinii de zi a fost dezbătută Propunerea legislativă pentru 
completarea Codului de procedură penală (162/18.06.1997), iniţiată de dl deputat 
VASILE LUPU. Membrii comisiei au făcut mai multe propuneri de amendare privind 
agenţii acoperiţi şi durata de exercitare a misiunii lor (art. 1312 al. 1). Dl deputat PETRU 
ŢURLEA a propus prelungirea autorizaţiei pentru efectuarea unor investigaţii sau acte de 
cercetare de către agenţii sub o identitate acoperită pe toată durata cercetării. Dl deputat 
ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER a susţinut propunerea de amendare înaintată de 
Institutul Român pentru Drepturile Omului (IRDO), cu următoarea formulare: "se poate 
prevedea ca autorizaţia pentru efectuarea unor investigaţii sau acte de cercetare, în sensul 
urmăririi penale, sub o identitate acoperită, să se emită pe o perioadă de cel puţin trei luni 
şi să poată fi prelungită pentru motive temeinice o singură dată, pe o perioadă de cel mult 
încă trei luni". 
Dl deputat OVIDIU ŞINCAI a propus ca la art. 1312 să se elimine punctul a) ("la adresa 
siguranţei naţionale"), fie să se introducă, la art. 1311, alin. 3, "desemnaţi de Ministrul de 
Interne şi de Directorul SRI", pentru a nu se acorda competenţe prea mari ministrului de 
interne, care ar ajunge să investigheze cazuri de competenţa SRI. 

La propunerea dlui preşedinte al Comisiei, s-a aprobat în unanimitate ca să se susţină textul 
în redactarea Consiliului Legislativ şi amendamentul dlui deputat ŞERBAN 
RĂDULESCU-ZONER. Amendamentul dlui deputat ŢURLEA a fost respins. 

Punctul patru pe ordinea de zi a fost discutarea Proiectului de lege privind acordarea de 
compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului 
bulgar, în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 
7 septembrie 1949 (245/19.09.1997). 

Comisia a dat aviz favorabil proiectului de lege, cu majoritate de voturi, făcând şi două 
amendamente. Astfel, Comisia a adoptat punctul de vedere al IRDO, de modificare a art. 1 
al. 2, astfel: "De prevederile aliniatului 1 beneficiază şi cetăţenii români, moştenitori 
legali ai foştilor proprietari". De asemenea, Comisia a susţinut propunerea de amendare a 
art. 5, al. 2, prin înlocuirea cuvîntului "Cadrilater" cu expresia "judeţele Durostor şi 
Caliacra". Ambele amendamente au fost acceptate cu majoritate de voturi. 

Ultimul punct pe ordinea de zi l-a constituit dezbaterea Proiectului de lege pentru 
ratificarea Acordului între România şi Republica Italiană privind readmisia 
perosanelor aflate în situaţie ilegală, semnat la Bucureşti la 4 martie 1997 
(271/10.09.1997). Comisia a dat aviz favorabil proiectului de lege, cu unanimitate de 
voturi. 

 

PREŞEDINTE ,                                                                     SECRETAR, 

 

Marţian DAN                                                                         Ovidiu ŞINCAI 


