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Azi, 10 noiembrie 2005, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi 

următoarea iniţiativă legislativă: 

Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.214/1999 privind acordarea calităţii de luptător în 

rezistenţa anticomunistă persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite 

din motive politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive 

politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care au 

participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin forţă a 

regimului comunist instaurat în România 

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

deputat Gheorghe Albu din Grupul parlamentar al Partidului Democrat, iar 

domnul deputat Constantin Anton Călin Popescu Tăriceanu – Prim-ministru 

fiind reprezentat, pe bază de delegaţie, de dna deputată Monica-Mihaela 

Ştirbu 

 Deputaţii s-au pronunţat - cu unanimitate de voturi – pentru amânarea 

iniţiativei legislative, întrucât apare un paralelism legislativ între articolul 1, 
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alineatul (1), modificat prin proiectul de lege aflat în dezbatere şi Legea 

recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria 

revoluţiei române din decembrie 1989, nr. 341/2004. Paralelismul constă în 

faptul că ambele acte normative fac referire la o perioadă de timp care se 

suprapune - este vorba despre perioada 1- 22 decembrie 1989 care se 

regăseşte în ambele legi, ceea ce poate conduce la obţinerea - de către cei 

răuvoitori - atât a calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă, potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.214/1999, cât şi de luptător  pentru 

victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 sau participant la aceasta, potrivit 

art.3 din Legea nr. 341/2004. În plus, deputaţii au decis să-l invite - la 

următoarea de şedinţă de Comisie în care se va dezbate proiectul de lege, aflat 

pe ordinea de zi - pe iniţiator, precum şi câte un deputat din partea Comisiei 

parlamentare a revoluţionarilor din decembrie 1989 şi a Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi care să se pronunţe asupra paralelismului legislativ 

menţionat. 

  

 
PREŞEDINTE 

 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: exp. Gheorghiu V Laurenţiu 
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