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Lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din 
data de 12 noiembrie 1997 au fost conduse de preşedintele Comisiei, dl MARŢIAN DAN. 

Au fost prezenţi 11 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: ION OLTEAN, din Grupul 
parlamentar al USD-PD şi TOKAY GYÖRGY, din Grupul parlamentar UDMR, care sunt 
membri ai guvernului; dl deputat BRÜCK  HORST WERNER din Grupul parlamentar al 
minorităţilor naţionale Şi, din motive medicale, dl secretar ŞERBAN RĂDULESCU-
ZONER, din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal. 

Dl preşedinte Marţian Dan a supus discuţiei şi aprobării membrilor comisiei prezenţi la 
lucrări ordinea de zi, care cuprinde următoarele puncte: 

• ℘ Propunerea legislativă privind acordarea unor drepturi persoanelor care 
au fost persecutate politic ca urmare a participării la Revolta anticomunistă 
de la 15 noiembrie 1987 (P.l. 248/30.10.1997). 

• ℘ Scrisoarea şi studiul Fundaţiei "Ion Budai Deleanu" privind situaţia etniei 
rromilor în România. 

• ℘ Memoriul şi Raportul S.I.R.D.O. pe anul 1996. 

La primul punct al ordinii de zi a fost continuată dezbaterea la Propunerea legislativă 
privind acordarea unor drepturi persoanelor care au fost persecutate politic ca 
urmare a participării la Revolta anticomunistă de la 15 noiembrie 1987 (P.l. 
248/30.10.1997). 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN a reamintit soluţiile posibile de rezolvare a problemei puse 
de iniţiativa legislativă a domnului deputat Sorin Lepşa, rezultate în urma dezbaterilor din 
comisie în urmă cu o săptămână. Acestea sunt două: 

  1. Avizarea propunerii legislative prezentate, cu o seamă de sugestii de a fi 
amendată. Această soluţie prezintă un inconvenient de fond: acela că deschide calea 
elaborării unor legi paralele având ca scop acţiuni reparatorii în beneficiul persoanelor 
persecutate politic sub regimul totalitar ce ar consacra unele diferenţe în soluţii (una din 



justificările unor astfel de legi paralele), alături de o anumită pletoră legislativă ce nu se 
justifică. 

  2. O altă soluţie pe care o putem discuta constă în aceea ca să acordăm un 
aviz favorabil de principiu, însoşit de sugestia ca acordarea unor drepturi şi reparaţii 
persoanelor persecutate politic în urma pariticipării la Revolta anticomunistă de la Braşov 
din 15 noiembrie 1987 să se facă în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 
118/1990. Această cale ar prezenta avantajul unui tratament unitar a problemelor 
referitoare la acordarea de drepturi şi reparaţii persoanelor persecutate politic între 6 martie 
1945 şi 22 decembrie 1989.  Matricea unitară a acestor drepturi trebuie s-o constituie 
Decretul-lege nr. 118/1990. În plus, acordarea unor drepturi şi reparaţii pentru persoanele 
persecutate politic în urma participării acestora la Revolta anticomunistă din 15 noiembrie 
1987 de la Braşov conform dispoziţiilor Decretului-lege nr. 118/1990 ar preîntâmpina 
apariţia unor discriminări între drepturile şi reparaţiile acordate diferitelor categorii de 
persoane persecutate din motive politice, pe când propunerea domnului deputat Sorin 
Lepşa conţine unele discriminări, care nu se justifică însă. 

Comisia a optat pentru cea de-a doua soluţie, constând în introducerea unui articol nou 
(111) în Decretul-lege nr. 118/1990 având următorul conţinut: "De prevederile prezentei 
legi beneficiază şi persoanele persecutate politic în urma participării lor la revolta 
anticomunistă de la Braşov din 15 noiembrie 1987". 

Această propunere a fost aprobată cu majoritate de voturi (8 voturi pentru şi 1 împotrivă). 

La punctul doi al ordinii de zi, Scrisoarea şi studiul Fundaţiei "Ion Budai Deleanu" 
privind situaţia etniei rromilor în România, dl preşedinte MARŢIAN DAN a arătat că o 
serie de aspecte cuprinse în Scrisoare sunt discutabile. Totuşi, Comisia este obligată să se 
implice în rezolvarea problemelor rromilor. S-ar impune ca pe diferitele aspecte ce privesc 
situaţia rromilor să ne gândim la nişte audieri în cadrul comisiei. Cu acest prilej, 
reprezentanţii diferitelor ministere şi instituţii centrale să prezinte aspectele concrete cele 
mai caracteristice de natură economică, socială, educativă, juridică şi comportamentală din 
comunităţile de rromi şi din sfera relaţiilor lor cu populaţia majoritară din diferite localităţi, 
acţiunile şi programele pe care intenţionează să le pună în aplicare, măsurile, imediate şi pe 
termen mai lung, pe care le au în vedere spre a ameliora condiţia acestei minorităţi care, în 
procesul de tranziţie, sărăceşte şi decade tot mai mult. Biroul comisiei va trebui să 
examineze aceste aspecte şi să gândească modul în care va trebui să le abordăm.  

Se trece la următorul punct al ordinii de zi, examinarea Memoriului şi Raportului 
S.I.R.D.O. pe anul 1996, trimis Comisiei în iunie a.c. 

Dl preşedinte MARŢIAN DAN a relevat faptul că raportul conţine probleme interesante, 
mai ales cele legate de primul capitol. Fiind vorba de un raport pentru anul trecut, este greu 
de făcut o apreciere asupra cazurilor deja rezolvate. Este de reţinut, totuşi, faptul că o serie 
de cazuri au fost transmise deja la Amnesty International spre a fi luate în evidenţa acesteia 
şi a fi monitorizat, la acest nivel, modul lor de soluţionare de către autorităţile române. Este 
vorba de acelea în care s-au comis abuzuri de către poliţie, avocaţi, instanţe de judecată etc. 
Un lucru este imperios necesar: comisia noastră trebuie să-şi lărgească legăturile cu 
organizaţiile neguvernamentale din sfera drepturilor omului.  

 

PREŞEDINTE,                                                                                SECRETAR, 

 

Marţian Dan                                                                                     Ovidiu Şincai 


