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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale, din ziua de 2 septembrie 1998, au fost 
prezenţi 11 membri, lipsind următorii deputaţi: Tokay Gheorghe, din partea 
Grupului parlamentar al UDMR, membru al Guvernului, Ovidiu Şincai, 
membru al Grupului parlamentar al PDSR şi Elena Iacob, membru al 
Grupului PNŢCD-Civic-Ecologist. 
  În prima parte a şedinţei au fost primiţi, la cererea acestora, şi 
audiaţi reprezentanţii Societăţii Culturale “Dunărea şi Marea” din sudul 
Basarabiei (Ucraina, regiunea Odessa). Domnul Petru Grozavu, preşedintele 
Societăţii, în expunerea sa, a prezentat membrilor comisiei unele aspecte ale 
deteriorării învăţământului în limba română, după încheierea, în 1997, a 
Tratatului de prietenie dintre România şi Ucraina.  
  Astfel, “de la 1 septembrie a.c., oficialităţile de la Odessa, cu 
consimţământul  Ministerului Învăţământului şi cu contribuţia ascunsă a 
autorităţilor centrale de la Chişinău” – conform afirmaţiilor domnului Petru 
Grozavu – s-a revenit la conceptul de limbă moldovenească, pornindu-se 
concomitent o campanie în vederea renunţării la grafia latină. În şcoala din 
localitatea Chitai (una din cele 18 şcoli româneşti din zonă) a fost chiar 
impusă rusa, ca limbă de predare, în locul celei româneşti. În paralel a început 
o acţiune de intimidare a populaţiei săteşti din localităţile cu populaţie 
majoritară românească în scopul de a-i determina pe părinţii români să-şi 
trimită copii să înveţe în şcoli cu predare în limba ucrainiană sau rusă. 
Totodată s-a interzis aducerea de cărţi din România şi difuzarea acestora în 
rândul populaţiei de etnie română. Un alt obstacol, pus de autorităţile 
ucrainiene în calea eforturilor românilor din zonă, de a-şi păstra limba şi 
tradiţiile îl constituie introducerea paşapoartelor petru minori şi perceperea 
unor taxe ridicate pentru obţinerea acestora, încercându-se, pe această cale, 
împiedicarea tinerilor de a veni în România pentru studii sau pentru a-şi 
petrece o parte din vacanţă în taberele şcolare din ţara noastră.  
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  S-au evocat, de asemenea, măsurile luate de autorităţile 
ucrainiene vizând introducerea unor taxe vamale pentru ajutoarele umanitare 
venite din străinătate cu scopul de a descuraja, şi în acest fel, legăturile dintre 
comunităţile de români care trăiesc în Ucraina şi diferite organizaţii umanitare 
şi neguvernamentale din România. 
  Un alt tărâm  pe care se iau măsuri discriminatorii, de intimidare 
şi de persecuţie este şi cel religios. În regiunea Odesa, la cererea unor parohii 
din comunele locuite de români, Mitropolia autonomă a Basarabiei, aflată în 
subordinea Patriarhiei de la Bucureşti, a trimis, în cursul anului 1993, 2 preoţi 
basarabeni care să răspundă nevoilor spirituale ale credincioşilor din acele 
parohii. În ultimul timp, aceşti preoţi sunt supuşi unor hărţuieli şi măsuri 
urmărind să-i determine să pună capăt activităţii lor pastorale în parohiile 
respective. Recent, lui Nicolae Asargiu, unul din cei doi preoţi, paroh al 
bisericii din satul Anadol (raionul Reni), originar din această localitate, a fost 
expulzat din satul său natal pe baza unei decizii a autorităţilor regionale de la 
Odesa. Mai mult, i s-a aplicat în paşaport o inscripţie prin care i se interzice 
intrarea în Ucraina pentru o perioadă de 5 ani. Acte abuzive de acest fel se 
împletesc cu acţiuni propagandistice de factură primară şi de-a dreptul 
fundamentalistă prin care Mitropolia autonomă a Basarabiei este declarată o 
mitropolie satanică, la fel ca şi bisericile din subordinea sa, iar părinţii sunt 
îndemnaţi să nu-şi ducă copiii nou născuţi spre a fi botezaţi în aceste biserici 
satanice deoarece riscă să le moară copiii. 

 În final, domnul Petru Grozavu s-a referit la politica de divizare 
a românilor din Ucraina, în sensul că celor din Bucovina de nord li se 
recunoaşte etnia română în timp ce, în Basarabia de sud, li se impune 
conceptul de etnie moldovenească. 
  Pe marginea expunerii domnului Petru Grozavu mai mulţi 
membri ai comisiei au luat cuvântul, propunând diverse demersuri care ar 
trebui întreprinse pentru a stopa procesul de deznaţionalizare a românilor din 
sudul Basarabiei: 

- Domnul deputat Petre Ţurlea a propus trimiterea unui mesaj 
către Rada Supremă a Republicii Ucraina, în care să fie 
semnalată încălcarea prevederilor Tratatului româno-ucrianian 
privind respectarea drepturilor omului. 

- Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a cerut invitarea la 
comisie a domnului ministru Andrei Pleşu, pentru a i se aduce 
la cunoştinţă situaţia existentă în Basarabia de sud, cu atât mai 
mult cu cât acesta nu a avut posibilitatea de a aocrda o 
audienţă delegaţiei Societăţii Culturale “Dunărea şi Marea”. 

- Domnul deputat Tănase Tăvală a fost de acord cu sugestiile 
antevorbitorilor, lansând, totodată, Societăţii Culturale 
“Dunărea şi Marea” invitaţia de a participa la Congresul 
diasporei româneşti, care va avea loc, în cursul acestui an, la 
Timişoara. 
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- Domnul deputat Viorel Hrebenciuc a susţinut că, în orice 

demers pe care l-ar întreprinde comisia, trebuie să fie 
subliniată încălcarea de către partea ucrainiană a prevederilor 
tratatului încheiat între România şi Ucraina. 

După încheierea audierii, domnul preşedinte Marţian Dan a 
propus ca, în numele Comisiei, să facem un demers pe lângă Biroul 
permanent al Camerei Deputaţilor în vederea examinării, cât mai repede 
posibil, într-o şedinţă comună a celor două Camere ale Parlamentului 
problema întrăutăţirii situaţiei respectării drepturilor minorităţii române din 
Ucraina. Având în vedere încălcarea premeditată de către autorităţile 
ucrainene a Tratatelor şi convenţiilor internaţionale cu privire la drepturile 
minorităţilor naţionale la care Ucraina este parte şi îndeosebi a dispoziţiilor în 
acest domeniu cuprinse în Tratatul politic de bază româno-ucrainean semnat 
în anul 1997, cele două Camere să adopte o declaraţie prin care să-şi exprime 
îngrijorarea şi protestul faţă de măsurile luate  care ştirbesc grav drepturile 
minorităţii române din Ucraina, să ceară Radei Supreme a Ucrainei să 
intervină şi să oprească acest curs periculos, să determine Guvernul român să 
angajeze neîntârziat demersurile ce se impun pe lângă Guvernul ucrainean în 
vederea punerii în mişcare a mecanismelor stipulate în tratatul bilateral de 
supraveghere a aplicării dispoziţiilor lui etc. 

Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au fost de acord cu 
această propunere. 

S-a trecut apoi la unicul punct înscris pe ordinea de zi, anume 
finalizarea dezbaterii pe marginea unor documente publicate peste hotare, 
care tratează unele probleme ale respectării drepturilor omului în România:  

- Raportul Amnesty International, dat publicităţii în cursul lunii 
martie 1998 sub titlul “România, sumar al preocupărilor în 
domeniul drepturilor omului". 

- Raportul “Aplicarea Declaraţiei privind eliminarea tuturor 
formelor de intoleranţă şi de discriminare fondate pe religie 
sau convingere”, prezentat de raportorul special Abdelfattah 
Amor la cea de-a 54-a sesiune a Comisiei ONU pentru 
drepturile omului (martie- aprilie 1998). 

- Demersuri ale Grupului de sprijin de la Laussane în favoarea 
Bisericii Greco-Catolice din România. 

După prezentarea unei sinteze a demersului  Grupului de sprijin 
de la Lausane în favoarea Bisericii greco-catolice din România şi a cauzelor 
care l-au determinat, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a propus 
următoarele iniţiative pe care Comisia pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale ar trebui să le ia:  
• ℘ Înaintarea, către Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, a unei cereri 

privind dezbaterea cu prioritate, în această sesiune parlamentară, a 
propunerii legislative a domnului senator Matei Boilă, în forma amendată 
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de Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi de Comisia pentru 
drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. 

 
• ℘ Tragerea la răspundere a Secretariatului de Stat pentru Culte de a nu fi 

înaintat Parlamentului proiectul de Lege a Cultelor. 
 
• ℘ Informarea Ministerului Afacerilor Externe asupra demersurilor întreprinse 

de Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 
naţionale, însoţită de o cerere adresată domnului ministru Andrei Pleşu, de 
a ridica într-o şedinţă a Guvernului problema incapacităţii Secretariatului 
de Stat pentru Culte privind elaborarea unui proiect de lege referitor la 
regimul cultelor din România. 

Domnul deputat Konya Hamar Alexandru, în comentariul său, 
asupra raportului privind “Aplicarea Declaraţiei privind eliminarea tuturor 
formelor de intoleranţă şi de discriminare, fondate pe religie şi convingeri”, 
prezentat de dl. Abdelfattach Amor la cea de-a 54-a sesiune a Comisiei ONU 
pentru drepturile omului”, a făcut o comparaţie dintre realităţile din alte state 
europene sau din afara Europei şi România, ajungând la concluzia că situaţia 
din ţara noastră este mulţumitoare. Domnul deputat Konya şi-a exprimat, de 
asemenea, acordul asupra iniţiativelor propuse de domnul deputat Şerban 
Rădulescu-Zoner.  

Domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a subscris la 
concluziile celor doi colegi mai sus menţionaţi şi la sugestiile formulate de 
dânşii.  

În lipsa domnului deputat  Ovidiu Şincai, plecat în străinătate, 
domnul preşedinte Marţian Dan a făcut unele consideraţii asupra Raportului 
Amnesty International, susţinând că cele menţionate în respectivul document 
nu trebuie câtuşi de puţin trecute cu vederea. 

Ca urmare, a propus o aprofundare a documentării membrilor 
comisiei, pe tema dată şi, ulterior, audierea comandantului Inspectoratului 
General al Poliţiei, a directorului general al penitenciarelor, a reprezentanţilor 
guvernamentali în atribuţiile cărora se află supravegherea regimului 
refugiaţilor din alte state în România şi, în final, a Ministrului Justiţiei.  

Cu unanimitate de voturi, membrii comisiei au fost de acord cu 
propunerile mai sus menţionate. 

 
 

PREŞEDINTE,       SECRETAR, 
 
Marţian Dan       Şerban Rădulescu-Zoner  


