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Comisia pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale 

 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei din 16 decembrie 1998 

 

La lucrările şedinţei Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale din data de 16 decembrie 1998 au participat 12 deputaţi. Au absentat dl TOKAY 
GYORGY, grupul parlamentar UDMR, membru al guvernului, şi dl VIOREL 
HREBENCIUC, Grupul parlamentar PDSR. 

Proiectul ordinii de zi a cuprins: 

• ℘ Şedinţă comună cu Comisia pentru drepturile omului a Senatului pentru dezbaterea 
proiectului de Lege privind aprobarea ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/1998 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1998. 

• ℘ Examinarea, în şedinţă separată a Comisiei, a următoarelor puncte: 
1. Luarea unei decizii în legătură cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă nr. 39/1998 privind regimul premiilor anuale sau altor sume de această natură, 
suportate din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998; 

2. Propunerea legislativă privind siguranţa naţională a României – finalizarea dezbaterilor; 

3. Propunerea legislativă privind drepturile luptătorilor din rezistenţa armată anticomunistă; 

4. Propunerea legislativă privind 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. 

5. Propunerea legislativă privind declararea lui Ioan Monoran ca erou-martir. 

Trecându-se la examinarea proiectului de lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 39/1998, domnul deputat Petre Ţurlea a arătat că proiectul de lege este 
neconstituţional,  deoarece vine în contradicţie cu art. 43 alin 1 din Constituţie, care cere 
statului să asigure cetăţenilor un trai decent. În virtutea acestui fapt, domnul deputat a propus 
respingerea proiectului de lege. 

Dl senator ION VASILE se referă la mulţimea de Ordonanţe de urgenţă emise de guvern. 
Nota de fundamentare a acestei Ordonanţe de urgenţă este criticabilă. Pentru sănătate, de 
pildă, bugetul s-a redus cu 200 miliarde şi la discuţia bugetului domnia sa a pus problema 
calităţii asistenţei sanitare din România; or acum situaţia este şi mai gravă. În aceste condiţii, 
domnia sa nu poate acorda un vot pozitiv proiectului de lege. 
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Domnul deputat Marţian Dan s-a referit, de asemenea, la situaţia grea existentă în domeniul 
sanitar ca urmare a amputării, pe tot parcursul anului 1998, de către Guvernul Radu Vasile, a 
resurselor alocate de la bugetul de stat pentru sănătate. Ca urmare, cheltuielile pentru sănătate 
finanţate de la bugetul de stat au scăzut de la 3838,9 miliarde lei, cât s-a aprobat cu ocazia 
adoptării bugetului, la 3274,1 miliarde lei în programul rectificat prin Ordonanţa de urgenţă 
nr. 39/1998 din 8 decembrie 1998. Ca urmare, domeniul sanitar este unul  din cele mai greu şi 
brutal lovite de deteriorarea situaţiei din economie, fapt ce l-a adus în pragul de a nu-şi mai 
putea realiza menirea ce-i revine, iar guvernanţii privesc pasiv la această evoluţie. În 
România s-au produs, în cursul acestui an, în acest domeniu, grave involuţii, care, prin 
consecinţele ce le antrenează, vin într-o evidentă contradicţie cu prevederile articolului 25 din 
Declaraţia universală a drepturilor omului care proclamă că “orice persoană are dreptul la un 
nivel de viaţă corespunzător asigurării sănătăţii sale, bunăstării proprii şi a familiei, 
cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale 
necesare ...”. Evoluţia menţionată aduce atingere şi dispoziţiilor art. 33 din Constituţia 
României cu privire la dreptul cetăţenilor la ocrotirea sănătăţii. Din cauza mizeriei, a lipsei 
mijloacelor necesare pentru o alimentaţie acceptabilă, segmente importante ale populaţiei 
României sunt asaltate de bolile sărăciei. Misiunea personalului medical devine din ce în ce 
mai dificilă din cauza, pe de o parte, a complicării simptomatologiei multor boli generate de 
malnutriţie, în special la copii, la bătrâni şi la segmentul în extindere îngrijorătoare a 
populaţiei sărace, iar, pe de altă parte, din cauza neasigurării mijloacelor terapeutice eficiente 
de intervenţie deoarece, în spitale, lipsesc multe medicamente şi un regim alimentar 
corespunzător. Amputarea sumelor alocate pentru medicamente şi materiale sanitare crează o 
situaţie extrem de grea; în multe spitale nu se mai asigură nici feşele necesare, iar mijloacele 
de sterilizare sunt de multe ori precare şi improvizate. Toate aceste aspecte şi altele ne impun 
un lucru: a venit timpul să ne disociem cu toată hotărârea de politica promovată de Guvernul 
Radu Vasile în domeniul sanitar. Iată de ce, cred eu, nu putem fi de acord cu Ordonanţa de 
urgenţă nr. 48 de rectificare a bugetului de stat pe anul 1998.  

Supunându-se la vot propunerea domnului deputat Petre Ţurlea de a nu aviza Ordonanţa de 
urgenţă, s-a obţinut următorul rezultat: şase voturi pentru avizare şi şase voturi împotriva 
avizării. Ca urmare, Ordonanţa de urgenţă n-a obţinut avizul celor două Comisii. 

Cu aceasta şedinţa comună s-a încheiat. 

În continuare, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale a Camerei Deputaţilor. 

În legătură cu primul punct înscris pe ordinea de zi s-a decis scoaterea din evidenţa lucrărilor 
trimise la Comisie a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 
39/1998 privind regimul premiilor anuale sau altor sume de această natură, suportate 
din fondul de salarii, pentru activitatea anului 1998, deoarece, pe timpul protestului politic 
al deputaţilor din opoziţie, decis de grupurile parlamentare ale opoziţiei, majoritatea 
parlamentară din comisie n-a putut asigura cvorumul regulamentar, care să permită avizarea 
la timp a acestui proiect de lege. 

Următorul punct al ordinii de zi, Propunerea legislativă privind siguranţa naţională a 
României – finalizarea dezbaterilor, a fost amânat, la propunerea domnului deputat 
Alexandru Mera, pentru a fi discutat împreună cu o altă iniţiativă foarte recentă în acest 
domeniu. 

Punctul 3 al ordinii de zi, Propunerea legislativă privind drepturile luptătorilor din 
rezistenţa armată anticomunistă,  a  generat discuţii în Comisie. 
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Dl OVIDIU ŞINCAI arată că iniţiatorii trebuie să facă o serie de precizări, deoarece, în forma 
actuală, propunerea legislativă are implicaţii deosebit de grave, pe care el nu le poate accepta. 
Trebuie ţinut seama că în 1944 România a fost ocupată de trupele sovietice cu acordul celor 
două puteri aliate, ca urmare a înţelegerii dintre ele; acest acord se regăseşte şi în tratatul de 
pace din 1947. Ea a intrat în sfera de influenţă sovietică în urma tratativelor dintre Churchill 
şi Stalin. Prin urmare, este nevoie de o bună definire a ceea ce înseamnă "rezistenţă armată 
anticomunistă". Conform art. 2, ea este definită ca "orice acţiune de împotrivire cu arma faţă 
de regimul politic instaurat de trupele sovietice după 23 august 1944, precum şi acţiunile de 
pregătire şi de sprijinire sub orice formă a acestei lupte". Dar la 23 august 1944 România era 
încă în război şi singurele acţiuni de rezistenţă armată, din acea perioadă, erau cele ale 
legionarilor şi a unei părţi a ofiţerilor, împreună cu soldaţi germani care mai erau în România 
şi cu membri ai Grupului Etnic German, sub conducea lui Andreas Schmidt, pentru a 
colabora cu Germania împotriva trupelor sovietice.  

Dacă acceptăm acest lucru, atunci noi suntem puşi în faţa unei propuneri legislative care 
elogiază guvernul Horia Sima, care consideră că România ar fi trebuit să rămână să lupte 
până la capăt alături de Germania, care consideră că actul regelui Mihai de la 23 august a fost 
profund greşit şi întreaga politică românească a fost eronată. Dl OVIDIU ŞINCAI întreabă 
dacă iniţiatorii sunt pregătiţi să accepte aceste concluzii? pe care el le respinge.  

De asemenea, dl OVIDIU ŞINCAI arată că o parte a legionarilor au intrat, după 23 august 
1944, în PNŢ şi s-au angrenat în lupta, alături de Germania şi de alte forţe din ţară, împotriva 
armatei sovietice. Propunerea legislativă reprezintă, în felul acesta, un fel de reabilitare a 
mişcării legionare. Sunt iniţiatorii pregătiţi să accepte acest lucru? 

Dl OVIDIU ŞINCAI precizează că dacă începutul rezistenţei armate anticomuniste este 
eronat şi neacceptabil, propunerea legislativă mai are o deficienţă, deoarece nu precizează 
durata acestui proces. Conform propunerii legislative, s-ar putea spune că ea a ţinut până la 
1989 sau, după unii reprezentanţi ai actualei puteri, chiar până în 1996. Concluzia ar fi că 
propunerea legislativă se referă şi la cei care au luptat cu arma în mână împotriva 
comunismului în decembrie 1989, indiferent cine ar fi fost aceştia. 

Nevoia de precizie apare şi dintr-o altă perspectivă, deoarece nu avem nici un fel de 
documentaţie privind planuri, operaţiuni armate sau scheme de organizare care să contureze 
imaginea unei mişcări de rezistenţă. De aceea, este greu să ştim, de pildă, cine a participat la 
această mişcare şi cine stabileşte că cineva a participat şi are merite. Aceste precizări sunt 
necesare, deoarece art. 7 este ambiguu; el spune că "luptătorii ucişi în confruntările armate, 
în timpul anchetelor sau cei executaţi cu sau fără sentinţe judecătoreşti, precum şi cei care 
au murit în închisori, prin efectul acestei legi, sunt declaraţi drept eroi martiri naţionali". 
Care ar fi diferenţa, în acest caz, între un legionar care a luptat în grupul Pătraşcu împotriva 
armatei sovietice şi Lucreţiu Pătrăşcanu, care a murit în închisoare ca victimă a regimului 
comunist? Aceste ambiguităţi nu-şi au locul într-o lege. 

Dl OVIDIU ŞINCAI consideră că propunerea legislativă trebuie să rezolve, mai întâi de 
toate, aceste ambiguităţi şi să răspundă tuturor implicaţilor pe care le are stabilirea 
începutului rezistenţei armate anticomuniste la 23 august 1944, într-un moment în care 
România era în război cu Germania, alături de Naţiunile Unite. 

Dl TĂNASĂ TĂVALĂ consideră că art. 2 precizează clar ce înseamnă lupta armată 
anticomunistă. Nu este vorba de sistemul structural, ci de confruntările cu reprezentanţii 
organelor de represiune. Se referă la fugari şi la cei care şi-au părăsit domiciliul ca urmare a 
acestor acţiuni. Art. 7 se referă numai la cei care au avut această situaţie înainte de a fi 
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arestaţi şi apoi şi-au pierdut viaţa. Nu se referă la alţi deţinuţi politici. Părăsirea domiciliului, 
în cunoştinţă de cauză, în condiţiile confruntării cu organele de represiune, este definitorie. 

Este de acord cu modificarea datei din art. 2 cu “6 martie 1945”. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN spune că este corectă observaţia privind necesitatea de a 
stabili precis limitele de timp ale luptei armate anticomuniste pentru a şti când începe această 
luptă şi până când durează ea, în funcţie de care să vedem cine este îndreptăţit să i se 
recunoască calitatea de luptător în rezistenţa armată anticomunistă. Mai apare o problemă: 
atunci România era într-o situaţie aparte: a ieşit din război aşa cum a ieşit, era ocupată de 
armata sovietică şi regimul ocupării era reglementat prin armistiţiul din septembrie 1944 cu 
Naţiunile Unite. El a fost semnat la Moscova, dar în numele Naţiunilor Unite. Pentru 
România au decurs din armistiţiu o serie de consecinţe, cum ar fi participarea cu forţele sale 
armate la ducerea războiului împotriva Germaniei fasciste sau acceptarea unui  comandament 
sovietic etc.  

Legat de ceea ce spunea dl OVIDIU ŞINCAI, privitor la data legitimă de începere luptei 
anticomuniste, există unele tendinţe de a trata lucrurile prin prisma unui prezenteism istoric, 
aruncând asupra unor momente istorice din trecut optica prezentului. Nu crede că ar trebui 
adus nici un fel de elogiu – aşa cum o face expunerea de motive - celor din decembrie 1944, 
care au căutat să organizeze un complot în spatele frontului contra armatei sovietice. 
România era în război şi pentru ea era important să continue lupta alături de forţele 
antifasciste, să-şi mobilizeze capacităţile pentru o terminare cât mai apropiată a acestuia spre 
a diminua jertfele umane pe care acesta le genera şi pentru a salva de la distrugere, printr-un 
război prelungit, importante resurse economice şi financiare de care ţara ducea o nevoie 
acută. În plus, mai erau şi probleme internaţionale: ce era important, ca România să meargă 
împreună cu Naţiunile Unite împotriva Germaniei, sau să stimuleze acţiuni ce vizau să 
deschidă noi focare interne de confruntare armată? Mai era şi felul în care România trebuia 
să-şi rezolve problema reparaţiilor. România a luptat pe frontul de răsărit după ce a trecut 
dincolo de Nistru, când a dus un război de agresiune, timp de circa 3 ani. În armistiţiul din 
septembrie 1944 este pusă şi o problemă teritorială. România avea de rezolvat nu numai 
anularea diktatului de la Viena, ci şi consacrarea anulării acestuia prin tratatul de pace şi 
recunoaşterea suveranităţii asupra Ardealului de nord. 

Din aceste motive, încadrarea în timp este foarte importantă. Nu este bine ca legislaţia 
românească pe care o elaborăm astăzi, inspirată din considerente reparatorii faţă de anumite 
categorii de cetăţeni ce au avut de suferit  în trecut, să treacă uşor peste unele aspecte 
internaţionale şi peste anumite angajamente internaţionale asumate atunci de ţara noastră. 
Dacă am face asta s-ar putea ajunge ca unele dispoziţii din legile ce le adoptăm să poată fi 
folosite împotriva României din cauza nesocotirii unor angajamente asumate atunci de ţara 
noastră, fapt ce ne-ar putea dăuna pe fundalul tendinţelor revizioniste tot mai puternice. 

Dl   ŞERBAN  RĂDULESCU ZONER arată că nu este de acord întru totul cu cele spuse de 
dl OVIDIU ŞINCAI. Nu toţi luptătorii din rezistenţă au fost legionari şi alimentaţi de nemţi. 
Mişcarea de rezistenţă a apărut mai târziu. Nu este corect că legionarii au trecut în PNŢ; o 
parte a legionarilor din Ardeal, în frunte cu Horia Comăniciu, au făcut o cerere către Iuliu 
Maniu; a fost o mare prostie din partea PNŢ că în primul număr din Dreptatea a apărut acest 
acord de încadrare în PNŢ a legionarilor. Partea cea mai criminală de la legionari a intrat la 
comunişti. Pătraşcu, trimis de Horia Sima să lupte împotriva comuniştilor, a fost prins şi 
grupul acesta a acceptat să colaboreze cu comuniştii. Şi Ana Pauker a făcut un apel către 
legionari, pentru a veni în PCR. Este adevărat că în 1948 au fost epuraţi. 
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În rest, dnii OVIDIU ŞINCAI şi MARŢIAN DAN au dreptate. Ceea ce s-a făcut împotriva 
unui guvern constituit după 23 august 1944, nu poate fi considerat ca făcând obiectul acestei 
legi. 

Dl ŞERBAN RĂDULESCU ZONER mai arată că lucrul care nu i-a plăcut a fost acela că unii 
dintre participanţii la lupta în munţi i-au spus că vor doar o recunoaştere morală a luptei lor, 
şi acum cer o serie de drepturi, dar unii nu sunt deţinuţi politici. Nu este clar cum se face 
dovada calităţii lor de luptători în rezistenţa armată anticomunistă. Legea, aşa cum este, are 
nevoie de studiu în continuare şi de documentare. Unele lucruri în lege sunt exagerate.  

Privitor la termen, 23 august 1944 nu este corect. Ar trebui chiar să fie 1 ianuarie 1948, după 
înfiinţarea Securităţii. 

Dl OVIDIU ŞINCAI intervine şi precizează că obiecţiile sale se leagă de data de 23 august 
1944, prevăzută în art. 2 al propunerii legislative. Implicaţiile sunt mult prea grave pentru a 
accepta această propunere în forma prezentată. El nu poate fi de acord cu ideea că România ar 
fi trebuit şi după 23 august 1944 să lupte alături de Germania şi că tot ceea ce s-a întâmplat 
atunci a fost o greşeală. De aceea este nevoie ca propunerea legislativă să specifice cu 
claritate perioada la care se referă şi felul în care defineşte rezistenţa armată anticomunistă. 
Propune ca într-o şedinţă viitoare să fie invitat dl FLORIN CONSTANTINIU, care este un 
specialist reputat şi recunoscut pentru această perioadă, cu care membrii comisiei să aibă 
discuţii pentru a se lămuri toate implicaţiile pe care le are această propunere legislativă. 
Eventual mai pot fi invitaţi şi alţi istorici. 

În ceea ce priveşte problema legionarilor, dl OVIDIU ŞINCAI precizează că, din punctul său 
de vedere, faptul că o serie de legionari au trecut şi la comunişti nu reprezintă o scuză pentru 
ceea ce a făcut Mişcarea şi nici nu constituie o explicaţie pentru încercarea de a introduce o 
parte a Mişcării, care a rămas de partea guvernului Horia Sima  şi a Germaniei, pe lista celor 
care să beneficieze de recompense materiale substanţiale din partea statului român. De 
asemenea, nu este de acord că legionarii sunt doar nişte bătrâni octogenari, aşa cum a spus dl 
TĂNASĂ TĂVALĂ. Dl TICU DUMITRESCU a avut cele mai mari probleme tocmai cu 
gruparea legionară din AFDPR. Legionarismul este o realitate pentru România. Este 
semnificativ că FOREIGN REPORT, în ultimul număr, are un articol despre România, 
intitulat România se scufundă, în care atrage atenţia asupra revitalizării unor curente de 
extremă dreapta, reprezentate de CORNELIU VADIM TUDOR sau de NICADOR ZELEA 
CODREANU. Dacă FOREIGN REPORT găseşte cu cale să se ocupe de acest aspect, noi 
trebuie să îi acordăm şi mai multă atenţie. 

Dl PETRE ŢURLEA precizează că problema esenţială este dacă este just a se acorda drepturi 
materiale pentru cei care au luptat împotriva unui regim politic. În nici  ţară nu se face aşa 
ceva. Sistemul acesta este cel al ilegaliştilor comunişti, care continuă să se bucure şi astăzi de 
privilegii. Domnia sa nu acceptă această idee. Singura idee valabilă este a recompensei pentru 
cei care au luptat pentru statul român.  

Art. 2 extinde drepturile materiale nu doar la cei care au luptat în munţi, ci la persoanele care 
au sprijinit “sub orice formă” această luptă. Pe de altă parte, de lege s-ar bucura şi unii dintre 
cei care au luptat împotriva statului. 

Statul trebuie să răsplătească pe cei care au luptat pentru continuitatea lui. Statul nu poate 
recompensa pe cei care au luptat pentru un regim politic. Este împotriva proiectului de lege. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN arată că s-au conturat două poziţii: dezbaterea de astăzi să fie 
o discuţie generală, examinarea concretă a textului urmând să fie făcută într-o altă şedinţă. 
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Cealaltă sugestie a fost a dlui OVIDIU ŞINCAI, privitor la invitarea dlui FLORIN 
CONSTANTINIU, eventual şi a dlor IOAN SCURTU şi DINU GIURĂSCU, pentru a lămuri 
implicaţiile pe care le are propunerea legislativă şi buna înţelegere a contextului intern şi 
internaţional din 1944. Am putea organiza o şedinţă a comisiei la care să aibă loc o asemenea 
dezbatere. 

Până atunci considerăm încheiate discuţiile generale. 

Comisia este de acord cu acestă propunere. 

Se trece la următorul punct al ordinii de zi, Propunerea legislativă privind 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. 

Dl ALEXANDRU LIVIU MERA atrage atenţia că este vorba de a opta modificare a legii. Nu 
se poate accepta acest lucru. Propune să nu mai discutăm propunerea şi să-i dăm aviz negativ. 

Dl ŞERBAN RĂDULESCU ZONER atrage atenţia că este nevoie de o verificare a dosarelor 
revoluţionarilor, urmând să fie verificată aplicarea legii de către comisia parlamentară. 
Trebuie pornit de la delimitarea clară a revoluţionarilor de impostori şi numai după aceea 
trebuie luată în considerare aplicarea legii 42. Trebuie să insistăm asupra acestui fapt, 
deoarece există membri ai comisiei privind aplicarea legii 42 care nu vor să fie clarificate 
lucrurile. 

Dl TĂNASĂ TĂVALĂ arată că nu toţi cei 1100 de morţi în revoluţie au fost tineri. Trebuie 
să ne aplecăm cu sensibilitate asupra acestor probleme şi să nu mai amânăm discuţia. 

Pentru propunerea dlui ALEXANDRU LIVIU MERA sunt 3 voturi pentru, 3 contra şi 5 
abţineri. Propunerea a căzut. 

Propunerea dlui TĂNASĂ TĂVALĂ are 7 voturi pentru, 2 contra şi 1 abţinere. Propunerea a 
fost acceptată. 

Examinându-se ultimul punct al ordinii de zi,  propunerea legislativă privind declararea 
lui Ioan Monoran ca erou martir, s-a adoptat decizia de acordare a unui aviz favorabil 
acesteia.  În acest sens s-au dat 6 voturi pentru, 1 contra şi 2 abţineri. 

 

 

PREŞEDINTE,        SECRETAR,  

 

Marţian Dan         Ovidiu Şincai 

 

 


