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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele   minorităţilor naţionale din data de 28 martie 2000 au participat 
12 deputaţi, fiind absenţi: domnul deputat Viorel Hrebenciuc (PDSR), domnul 
deputat Marţian Dan (PDSR) – aflat în delegaţie parlamentară în străinătate şi 
domnul deputat Valeriu Stoica (PNL) –  care este membru al Guvernului. 
  Şedinţa a fost condusă de vicepreşedintele comisiei, domnul 
deputat prof. dr. Otto Weber, care, în deschidere, a prezentat spre aprobare 
proiectul ordinii de zi, pe care au fost înscrise următoarele puncte: 
  1. Propunerea legislativă privind modificarea Constituţiei 
României  
  2. Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi 
victimelor mineriadelor  
  3. Proiectul de Lege privind despăgubirile victimelor 
mineriadelor din mai 1990 şi 1991. 
  Ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate. 
  S-a trecut la examinarea punctului 1 înscris pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă privind modificarea Constituţiei României. 
  În luarea sa de cuvânt domnul deputat Tănase Tăvală a arătat că 
modificările propuse în această propunere legislativă se regăsesc în toate 
constituţiile ţărilor cu democraţii avansate. Într-un stat de drept proprietatea 
privată trebuie să fie nu numai ocrotită dar şi garantată prin lege. Personal, 
consideră că propunerii legislative ar trebui să i se acorde un aviz favorabil.  
  Împărtăşindu-i punctul de vedere, domnul deputat Wittstock 
Eberhard-Wolfgang a atras atenţia asupra faptului că Consiliul Legislativ a 
avizat această propunere legislativă negativ, pe motiv că nu există o lege a 
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referendumului. Situaţia din momentul elaborării avizului s-a schimbat, iar, cu 
puţin timp în urmă,  această lege a fost promulgată şi trebuie ţinut cont de 
acest lucru. 
  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera consideră că, poate, ar 
trebui introdus un proiect de lege care să cuprindă toate modificările care 
urmează a fi aduse Constituţiei, pentru că amendarea acestei legi de fiecare 
dată nu este decât o pierdere de vreme.  
  Doamna consilier Ecaterina Ivăncescu a atras atenţia că 
propunerea legislativă este fără obiect, având în vedere că în Constituţie este 
garantat dreptul de proprietate.  
  Supus votului, avizul favorabil a întrunit majoritate – 8 voturi 
pentru şi 3 voturi împotrivă.  
  S-a trecut la examinarea punctului 2 de pe ordinea de zi, 
propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi victimelor 
mineriadelor.  
  Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang, în deschiderea 
discuţiilor pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi, a propus ca el să fie 
discutat  în paralel cu punctul 3, deoarece conţinuturile acestor două puncte 
sunt foarte asemnătoare. În proiectul de lege sunt cuprinşi cei cărora ar trebui 
să li se acorde despăgubiri în urma mineriadelor din 1990 şi 1991, în timp ce 
propunerea legislativă vizează şi mineriada din 1999. Deoarece despăgubirile 
au fost lăsate la latitudinea unor comisii, consideră că ar trebui să existe un 
proiect de lege care să aducă reglementări certe. Propune acordarea unui aviz 
favorabil, iar comisia sesizată în fond, care este Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, să realizeze această unificare. 
  Domnul deputat Gheorghe Vâlceanu s-a raliat acestui punct de 
vedere în sensul discutării în paralel a celor două puncte de pe ordinea de zi. 
Personal consideră că sumele destinate despăgubirilor, fiind deosebit de mari, 
ar trebui un punct de vedere al Guvernului pentru a se putea şti dacă bugetul 
statului poate suporta aceste sume. În cazul avizării favorabile, domnia sa 
consideră că atât Guvernul, cât şi comisia sesizată în fond, trebuie să facă 
nişte estimări în ceea ce priveşte sumele alocate. 
  Domnul deputat Tănase Tăvală a menţionat, la rândul său, că în 
proiectul înaintat de Guvern nu sunt menţionaţi şi cei care au fost păgubiţi în 
urma mineriadei din 1999, lucru care i se pare destul de ilogic, şi consideră 
că, într-adevăr unificarea celor două texte se impune; oricum această comisie, 
care este o comisie de drepturile omului, nu poate să nu dea un aviz favorabil. 
  Domnul deputat Liviu Alexandru Mera s-a arătat de acord, în 
principiu, cu acordarea unui aviz favorabil în cazul celor două texte discutate, 
dar consideră că este vorba de un mare pericol, deoarece se va ajunge la o 
situaţie confuză care s-a mai creat şi atunci când a fost vorba de revoluţionari, 
apărând dosare care nu reflectă realitatea şi prin care se vor cere despăgubiri 
şi în cazuri nejustificate, deoarece nu se poate demonstra în nici un fel, aceste 
cazuri nefiind prinse în nici un fel de evidenţe. Domnia sa a subliniat faptul 
că, din păcate, începând cu 1996,  Comisia pentru drepturile omului a avizat o 
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serie de legi prin care s-au acordat sume vizând despăgubiri mai mult sau mai 
puţin justificate. Personal, este de acord cu punctul de vedere al Consiliului 
Legislativ şi menţionează că, în ceea ce îl priveşte, se va abţine de la vot.  
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner consideră că dacă vom 
crea în mod artificial între revoluţionari şi oamenii care au avut de suferit în 
urma mineriadelor se va ajunge la o tratare falsă a acestei probleme, deoarece 
nu putem lua ca precedent cazurile unor pretinşi revoluţionari, lipsind de 
recompense aceşti oameni care au avut de suferit. Într-adevăr, sumele i se par 
şi domniei sale exagerat de mari şi de neacceptat, mai ales dacă se ţine seama 
de faptul că până în acest moment s-au şi dat unele despăgubiri. Propune un 
aviz favorabil dar în care să se menţioneze, ca recomandare, comisiei sesizate 
în fond să opereze reduceri ale sumelor, precum şi ale drepturilor propuse. 
  Supusă votului, propunerea de la punctul 2 al ordinii de zi nu a 
primit aviz favorabil – 6 voturi pentru şi 6 voturi împotrivă, în timp ce 
proiectul de lege înscris la punctul 3 al ordinii de zi a fost acceptat cu 
majoritate de voturi – 9 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă, cu menţiunea ca în 
aviz să fie cuprinsă şi prevederea luării în consideraţie şi a victimelor 
mineriadelor din 1999. Propunerea de amendare, aparţinând domnului deputat 
Tănase Tăvală, a fost acceptată cu 9 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă.  
  Ordinea de zi fiind epuizată, domnul deputat prof. dr. Otto 
Weber declară închise lucrările şedinţei. 
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