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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, din ziua de 24 iunie 1998, au fost prezenţi 
11 membri ai acesteia, lipsind următorii deputaţi: Tokay Gheorghe, din partea 
Grupului parlamentar al UDMR, membru al Guvernului, Ovidiu Şincai, aflat 
în misiune peste hotare şi Viorel Hrebenciuc, ultimii doi din partea Grupului 
parlamentar al PDSR. 
  În deschiderea şedinţei, domnul preşedinte Marţian Dan a propus 
următoarea ordine de zi: 
  1. Finalizarea punctului de vedere al comisiei privind 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 demostraţiile din 
decembrie 1989. 
  4. Propunerea  legislativă pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 57/1992   privind   încadrarea   în muncă a persoanelor handicapate. 
  Înainte de a fi supusă la vot ordinea de zi, membrii comisiei au 
delegat pe următorii deputaţi să participe la lucrările Consiliului Consultativ, 
constituit din iniţiativa Direcţiei generale a Penitenciarelor şi Comisiei pentru 
drepturile omului a Senatului României, în cadrul Programului de 
monitorizare a sistemului penitenciar de către comunitate: Mitzura Arghezi, 
Otto Weber şi Şerban Rădulescu-Zoner. 



  Trecându-se la ordinea de zi, la punctul 1 al acesteia, s-a 
procedat la examinarea, în continuare, a amendamentelor formulate de unii 
deputaţi la textul respectivei propuneri legislative. În acest context au fost 
discutate şi supuse votului cinci amendamente, prezentate de domnul deputat 
Şerban Rădulescu-Zoner, după cum urmează: 
  1. Cu  unanimitatea voturilor celor prezenţi s-a acceptat 
amendarea art. 3, constând în reformularea  alin. (1), pentru ca acesta să 
contureze mai bine ideea din propunerea legislativă. În consecinţă, acest 
alineat va avea următoarea redactare: “Anularea hotărârii de condamnare are 
efecte şi în ceea ce priveşte pedeapsa complementară a confiscării averii prin 
restituirea integrală a bunurilor condamnatului către acesta sau către 
moştenitorii legali sau testamentari, după caz, precum şi prin repunerea 
condamnatului în toate celelalte drepturi avute înainte de condamnare. 
  2. Cu majoritate de voturi s-a aprobat amendarea art. 3, alin. (2), 
prin introducerea sintagmei “ne mai existând fizic”, după formularea “nu mai 
pot fi restituite în natură” din textul iniţiatorului. 
  3.  Ca o consecinţă a amendării alin. (2) al art. 3 s-a aprobat 
introducerea aceluiaşi amendament (“ne mai existând fizic”) şi în textul art. 9, 
alin. (1). 
  4. Cu unanimitate de voturi a fost acceptată amendarea părţii 
finale a alin. (1) al art. 5 constând în eliminarea următorului segment de text : 
“de compromitere a intereselor naţiunii române” şi înlocuirea lui cu următorul 
text: “alte infracţiuni care nu au fost săvârşite în vreunul din scopurile 
prevăzute la art. 4”. Ca urmare, alin. (1) al art. 5 urmează să aibă următoarea 
formulare: “Nu sunt infracţiuni politice şi nu beneficiază de dispoziţiile 
prezentei  legi,  cei  care  au  fost  condamnaţi  pentru  acte  de  trădare sau 
alte infracţiuni care nu au fost săvârşite în vreunul din scopurile prevăzute la  
art. 4”. 
  5. Cu   unanimitate   de   voturi a fost aprobată introducerea 
sintagmei “de apel competente” în textul alin. (3) al art. 10, care va fi redactat 
astfel:  “Persoana nemulţumită de echivalentul bănesc acordat se poate adresa  
cu cerere instanţei de apel competente pentru a decide asupra cuantumului 
acesteia, astfel ca să reprezinte justa şi integrala despăgubire”. 
  6. În urma discuţiilor purtate în jurul amendamentului de 
reformulare a art. 5, alin. (2), domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner l-a 
retras. 
  În încheierea discuţiilor, domnul preşedinte Marţian Dan a 
propus ca înainte de acordarea unui aviz favorabil respectivei propuneri 
legislative, cu amendamentele acceptate deja de  către comisie, este necesar ca 
textul acesteia să fie completat cu o prevedere similară cu cea a art. 12 din 
Decretul-lege 118/1990, care stipulează că de reparaţiile acordate prin acel 
Decret-lege  nu pot beneficia persoanele condamnate pentru infracţiuni contra 
umanităţii sau cele în cazul cărora s-a dovedit că au desfăşurat o activitate 
fascistă în cadrul unei organizaţii sau mişcări de acest fel. S-a convenit ca, 



până la şedinţa următoare, membrii comisiei să prezinte propuneri concrete în 
vederea rezolvării problemei ridicate de domnul preşedinte Marţian Dan. 
  Celelalte propuneri legislative de pe ordinea de zi nu au mai 
putut fi dezbătute deoarece timpul afectat şedinţei a fost depăşit, urmând ca 
membrii comisiei să participe la reuniunea în plen a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului, programată la ora 11,30. 
 
 
 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 
 
Marţian Dan       Şerban Rădulescu-Zoner  
 


