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Comisia pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din data de 15 octombrie 1997 

 

Lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din 
data de 15 octombrie 1997 au fost conduse de preşedintele Comisiei, dl MARŢIAN DAN. 

Au fost prezenţi 13 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: ION OLTEAN, din Grupul 
parlamentar al USD-PD şi TOKAY GYÖRGY, din Grupul parlamentar UDMR, care sunt 
membri ai guvernului. 

La primul punct al ordinii de zi Comisia a luat în dezbatere Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei de urganţă a guvernului nr. 41/1997 pentru modiifcarea şi 
completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 pentru acordarea unor drepturi 
persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 
martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (P.l. 
297/30.09.1997). 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN a ridicat problema oportunităţii abrogării art. 11 din 
decretul-lege 118/1990. Domnia sa consideră că acest articol, care se referă la cei care nu 
şi-au putut exercita profesia sau ocupaţia pe perioada cât au fost urmărite de organele de 
represiune, nu ar trebui abrogat. 

Dl deputat OVIDIU ŞINCAI a propus amendarea titlului legii, prin adăugarea sintagmei 
"(constituite în prizonieri) începând cu 23 august 1944", pentru a permite cuprinderea 
explicită a tuturor celor îndreptăţiţi şi pentru a răspunde unor cereri cum ar fi aceea a 
Forumului Democrat German. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN arată că situaţile la care se referă dl deputat ŞINCAI sunt 
acoperite de prevederile art. 1 alin. 2, păstrate în varianta Senatului; amendamentul nu ar fi 
necesar, mai ales că el ar pune în discuţie situaţia veteranilor de război, prizonieri înainte 
de 23.08.1944. 
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Dl deputat OVIDIU ŞINCAI  a mai prezentat un amendament, prin care se elimină alin. 3 
din art. 12, varianta Senatului. motivaţia este aceea că nu se poate impune cetăţeanului o 
limitare în timp pentru reclamarea unui drept recunoscut prin lege.  

Comisia a decis, prin vot unanim, să nu fie abrogat art. 11 şi să fie eliminat alin. 3 din art. 
12 varinata Senatului. 

Supus la vot, proiectul de lege a promit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul doi al ordinii de zi a fost supus dezbaterii Proiectul de Lege pentru 
modificarea şi completarea completarea Decretului-Lege nr. 118/1990 pentru 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 
ori constituite în prizonieri (P.l. 46/26.02.1997). Comisia a constatat că, date fiind 
modificările introduse de odonanţa guvernului nr. 41/1997, adoptate de Comisie prin vot 
unanim, proiectul de lege nu mai are obiect şi nu i se poate acorda aviz favorabil. Această 
opinie a fost adoptată cu majoritate de voturi, fiind exprimată doar o abţinere. 

La punctul trei al ordinii de zi s-a discutat Proiectul de Lege pentru aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă nr. 55/1997 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi salariale, de 
asigurări sau de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară (P.l. 
294/29.09.1997). Fiind vorba de o reglementare în favoarrea nevăzătorilor, Comisia a dat 
aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

La punctul patru al ordinii de zi a fost luat în discuţie Proiectul de Lege privind 
aprobarea Ordonanţei nr. 56/1997 pentru  completarea art. 6 din Ordonanţa 
guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adăugată (P.l. 295/29.09.1997). Şi în 
acest caz, fiind vorba de o reglementare în favoarea persoanelor handicapate, Comisia a dat 
aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

Ordinea de zi fiind epuizată, dl deputat OVIDIU ŞINCAI informează Comisia că secretarii 
Comisiei  au primit o scrisoare din partea dnei MERIA van EMMERIK (Direnriemstraat 
19, 5732 CM Eindhoven, The Netherlands) prin care Comisia este solicitată să analizeze 
abuzurile unor ofiţeri de poliţie, îndreptate  împotriva unor membri ai MISA (Mişcarea 
pentru Integrare Spirituală în Absolut). Autoarea scrisorii arăta că aceste cazuri sunt şi în 
atenţia Amnesty International şi ele constituie o încălcare a libertăţii de credinţă, de 
asociere şi de liberă întrunire. 

Comisia a însărcinat pe cei doi secretari să se documenteze la Ministerul de Interne asupra 
acestor cazuri şi să pregătească un răspuns pentru dna MERIA van EMMERIK. 

 

PREŞEDINTE,                                                                         SECRETAR, 

 

 

Marţian Dan                                                                              Ovidiu Şincai 


