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  La şedinţă au participat 13 deputaţi, lipsind domnul deputat 
Tokay Gheorghe, din partea Grupului parlamentar al UDMR – membru al 
Guvernului. 
  Şedinţa este condusă de domnul preşedinte Marţian Dan, care, în 
deschidere, supune spre aprobare proiectul ordinei de zi, incluzând 
următoarele puncte: 

1. Finalizarea avizului la propunerea legislativă cu privire la 
repunerea în drepturi a persoanelor condamnate, victime ale represiunii 
politice comuniste. 

2. Propunerea   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. 

3. Propunerea legislativă privind urgentarea urmăririi penale şi a 
judecăţii pentru faptele de reprimare a participanţilor la demonstraţiile din 
decembrie 1989. 

4. Propunerea    legislativă    pentru     modificarea    şi     
completarea   Legii nr. 57/1992 privind încadrarea în muncă a persoanelor 
handicapate. 

5. Discutarea oportunităţii organizări unor şedinţe ale comisiei pe 
timpul vacanţei parlamentare. 
  În legătură cu ultimul punct al ordinii de zi comisia a decis ca, în 
timpul vacanţei parlamentare, să aibă loc două şedinţe ale acesteia: cea din 
data de 1 iulie 1998 şi a doua pe data de 31 august, stabilind totodată tematica 
ce va fi înscrisă pe ordinea de zi a acesteia. 
  Se trece la dezbaterea primului punct înscris pe ordinea de zi, 
finalizarea avizului la propunerea legislativă cu privire la repunerea în 
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drepturi a persoanelor condamnate, victime ale represiunii politice comuniste. 
S-au reluat discuţiile pe marginea amendamentului propus de domnul Marţian 
Dan constând în introducerea unui articol nou în textul propunerii legislative, 
având următorul text: “Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică persoanelor 
condamnate pentru infracţiuni contra umanităţii sau celor în cazul cărora s-a 
dovedit pe bază de fapte irefutabile că au desfăşurat o activitate fascistă în 
cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel”.  

Domnia sa consideră că reparaţiile preconizate de prezenta 
propunere legislativă nu pot fi acordatate unor persoane care au făcut parte 
din organizaţii şi mişcări fasciste, cum ar fi mişcarea legionară, care a 
introdus asasinatul politic în viaţa politică din România, a ucis prim-miniştri 
în funcţiune în acele vremuri, precum şi savanţi şi oameni politici de mare 
prestigiu, a proclamat şi introdus statul legionar subordonând România 
Germaniei fasciste, a organizat, în ianuarie 1941, rebeliunea legionară, 
însoţită de cruzimile şi grozăviile practicate de legionari în acele zile de ură şi 
iraţionalitate etc. 
  În acelaşi timp, domnia sa a insistat asupra faptului că formularea 
textului amendamentului trebuie făcută cu mare grijă, ştiut fiind că multe 
persoane persecutate politic de regimul instaurat la 6 martie 1945 au fost 
condamnate sub învinuirea că ar fi desfăşurat activitate fascistă de inspiraţie 
legionară, fără ca acest lucru să fie dovedit cu material probator ce nu poate fi 
pus la îndoială. Acest lucru este necesar să fie avut în vedere spre a nu bloca 
elucidarea de către instanţele judecătoreşti a cazurilor acelor condamnaţi 
politici care nu au desfăşurat  o activitate fascistă, dar care, din lipsa unor 
dovezi concludente care să îndreptăţească inculparea şi condamnarea lor, au 
fost învinuiţi arbitrar de apartenenţă la mişcarea legionară şi de activităţi ce 
le-ar fi desfăşurat în cadrul acesteia. 
  Intervenind în dezbatere, domnii deputaţi Wittstock Eberhard-
Wolfgang şi Tănase Tăvală au arătat că nu li se pare îndreptăţită adoptarea 
acestui amendament, reglementările din Codul penal în vigoare fiind 
suficiente pentru elucidarea problemei ridicate. În plus, domnul deputat 
Tănase Tăvală arată că mişcarea legionară nu poate fi identificată cu 
fascismul, făcând trimitere la o sentinţă ce ar fi fost adoptată, în această speţă, 
de Curtea internaţională de justiţie de la Haga. 
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner şi-a exprimat rezerva 
faţă de punctul de vedere prezentat de domnul Tănase Tăvală, arătând că 
legionarismul a fost o mişcare politică de orientare fascistă, iar statul instaurat  
la 6 septembrie 1940 de Ion Antonescu şi Garda de Fier a avut caracteristicile 
unui stat de esenţă fascistă, a fost o dictatură fascistă. În acelaşi timp, domnia 
sa consideră că, pentru a nu exista neclarităţi, ar fi necesar  ca, în cuprinsul 
amendamentului, să se introducă o delimitare precisă în timp a perioadei la 
care se referă activităţile fasciste despre care este vorba pentru a înlătura orice 
posibilităţi de arbitrariu şi subiectivism în elucidarea unor cauze ce se vor afla 
în atenţia instanţelor judecătoreşti. 
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  După ce şi-a exprimat unele nedumeriri în legătură cu modul de 
abordare conjunctural a unor probleme politice importante de către unii din 
noi, când repere de principiu sunt abandonate în favoarea unor poziţii 
partizane practic insutenabile, domnul deputat Ovidiu Şincai a reluat 
problema unei circumscrieri exacte în timp a dispoziţiei articolului nou propus 
prin amendamentul în discuţie. Domnia sa a propus să se precizeze, în 
amendament, că este vorba de activităţi fasciste desfăşurate de persoane până 
la data de 9 mai 1945, dată la care, prin victoria Aliaţilor, a fost lichidat 
fascismul în Europa. 
 Domnul Marţian Dan, iniţiatorul amendamentului, s-a declarat de 
acord, urmând ca forma finală a acestuia să fie următoarea: “Dispoziţiile 
prezentei legi nu se aplică persoanelor condamnate pentru infracţiuni contra 
umanităţii sau celor în cazul cărora s-a dovedit pe bază de acte irefutabile că 
au desfăşurat, până la 9 mai 1945, o activitate fascistă în cadrul unei 
organizaţii sau mişcări de acest fel”. 
  Cu majoritate de voturi propunerea de amendament a fost 
acceptată, iar propunerea legislativă, în întregul său, a primit un aviz pozitiv. 
  Discutarea următorului punct de pe ordinea de zi, Propunerea 
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, a scos în evidenţă faptul 
că materia propusă spre reglementare,  prin   această   propunere   legislativă,   
nu poate fi, din punct de vedere principial – juridic, inclusă în matricea de 
măsuri reparatorii a respectivului Decret-lege. Aceasta deoarece destinatarii 
unor astfel de reparaţii ar urma să fie actuali cetăţeni români (circa 100 
persoane) care, după 28 iunie 1940, au fost cetăţeni ai URSS şi au suferit, 
ulterior, diferite condamnări şi internări în lagăre sovietice, pentru care însă 
statul român nu poartă nici o răspundere.  

Ţinând seama de dimensiunea umană a suferinţelor îndurate de 
victime, s-a căzut de acord  să nu se ia o decizie în privinţa propunerii 
legislative menţionate înainte de a avea o discuţie clarificatoare cu 
reprezentanţi ai Asociaţiei Culturale Pro Basarabia şi Bucovina, care se află la 
originea acestei propuneri legislative. 

Pe marginea punctului trei al ordinei de zi au avut loc discuţii 
contradictorii, în cursul lor conturându-se două puncte de vedere: 
a) respingerea propunerii legislative pe motivul că nu se poate adopta o lege 

în care să se fixeze cum să lucreze şi ce să facă procurorii, aspecte 
reglementate deja prin legile în vigoare referitoare la justiţie, iar măsurile 
de sancţionare propuse de iniţiatori aduc atingere principiului 
inamovibilităţii magistraţilor  şi procedurilor de numire şi eliberare din 
funcţie a acestora; 

b) continuarea dezbaterii propunerii legislative într-o şedinţă ulterioară  în 
vederea clarificării mai precise a intenţiilor iniţiatorilor, prin invitarea lor 
la dezbaterile din comisie ca şi prin invitarea la aceste dezbateri şi a 
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ministrului justiţiei, domnul Valeriu Stoica. S-a adoptat această din urmă 
soluţie. 

Propunerea   legislativă   pentru  modificarea şi completarea Legii 
nr. 57/1992 privind încadrarea în muncă a persoanelor handicapate a rămas să 
fie discutată în şedinţa din 31 august 1998, dat fiind faptul că ea reclamă o 
documentare suplimentară a membrilor comisiei. 
 
     

 
 
 

PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
 
 
Marţian Dan        Ovidiu Şincai  


