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  La lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale din data de 18.05.2000 au participat 9 
deputaţi, fiind absenţi: doamna deputat Elena Iacob (PNŢCD), domnii 
deputaţi Viorel Hrebenciuc (PDSR), Ioan Pintea (independent), Varga Attila 
şi Tokay György (UDMR), precum şi domnul deputat Valeriu Stoica (PNL), 
care este membru al Guvernului. 
  Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Marţian Dan, 
preşedintele comisiei, care, în deschidere, a propus spre aprobare proiectul 
ordinei de zi, pe care au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Proiectul   de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
nr. 41/2000 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale 
  2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului   nr. 79/1997   pentru   constituirea  Comisiei speciale de 
verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea 
eroilor-martiri   şi  acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, 
precum   şi  luptătorilor   pentru   victoria   Revoluţiei din decembrie 1989  
  3. Propunerea legislativă privind instituirea unor măsuri pentru 
crearea unui cadru organizat pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 
modului de aplicare a unor dispoziţii din Legea nr. 213/1998 privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. 
  Ordinea de zi a fost acceptată în unanimitate. 
  Trecându-se la dezbaterea primului punct înscris pe ordinea de 
zi, domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner, în luarea sa de cuvânt, a 
subliniat faptul că această ordonanţă de urgenţă  nu se justifică deoarece legea 
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a fost promulgată cu foarte puţin timp în urmă, iar modificarea ei printr-o 
ordonanţă de urgenţă este cel puţin bizară. De aceeaşi părere a fost şi domnul 
deputat Liviu Alexandru Mera care a cerut respingerea acestei ordonanţe.  
  O opinie diferită a fost formulată de domnul deptuat Wittstock 
Eberhard-Wolfgang, acesta considerând că ar trebui ca ordonanţei în discuţie 
să i se acorde un aviz favorabil, deoarece modificările prevăzute iau în 
discuţie o categorie de persoane care îşi desfăşoară activitatea pe cont propriu. 
Domnia sa a propus modificarea alin. (1) al art. II astfel: “Sunt exceptate de la 
plata contribuţiei la asigurările sociale de stat şi acele pentru pensia 
suplimentară în cazul persoanelor pensionate care îşi desfăşoară activitatea pe 
bază de contract civil”.  
  Următorul vorbitor, domnul deputat Marţian Dan, a arătat în 
cuvântul domniei sale să legea a fost promulată de abia la începutul lunii 
aprilie, iar pe 27 aprilie, Guvernul a venit cu această ordonanţă, pentru a 
modifica legea. Vorbitorul a arătat că legea a fost îndelung discutată, iar 
Guvernul putea să intervină înainte de votarea bugetului. De ce nu s-a cerut 
preşedintelui republicii rediscutarea unor puncte din buget, care creau 
probleme? Crede că nu se poate da un aviz favorabil acestei ordonanţe. 
  Propunerea de respingere a textului ordonanţei, aparţinând 
domnului deputat Şerban Rădulescu-Zoner şi domnului deputat Liviu 
Alexandru Mera, la care s-a asociat şi domnul deputat Marţian Dan, a fost 
supusă   votului,    întrunind  majoritatea – 5 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 
2 abţineri. În aceste condiţii, amendamentul propus urmează să fie înaintat de 
către iniţiator  - domnul deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang – comisiei 
sesizate în fond. 
  La dezbaterea proiectului de lege înscris la punctul 2 al ordinei 
de zi, proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului   nr. 79/1997   pentru   constituirea  Comisiei speciale de 
verificare a certificatelor eliberate în baza Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea 
eroilor-martiri   şi  acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, 
precum   şi  luptătorilor   pentru   victoria   Revoluţiei din decembrie 1989, a 
participat, ca invitat, domnul deputat Gheorghe Tarna, Preşedintele Comisiei 
parlamentare   pentru controlul aplicării Legii 42/1990 pentru cinstirea 
eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, precum şi 
luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989. 
  Domnul deputat Tarna a oferit participanţilor la discuţii o serie 
de lămuriri legate de condiţiile în care a fost emisă ordonanţa de urgenţă 
79/1997. Domnul ministru Ion Caramitru, în toamna anului 1997, a cerut ca 
revoluţionarilor să nu li se mai acorde decât o diplomă şi o medalie şi, 
implicit, să fie suspendate toate facilităţile prevăzute de lege pentru aceştia. În 
aceste condiţii revoluţionarii au cerut ca să se instituie o comisie care să 
verifice toate dosarele lor. Comisia s-a înfiinţat dar, din păcate, nu a 
desfăşurat activitatea scontată “reuşind” într-un an să verifice 60 de dosare 
din 200.000 care urmau să fie supuse verificării. Domnia sa a arătat, în 
continuare, că un lucru este cert: prin semnarea celor 18.000 de brevete de 
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revoluţionar de către preşedintele Emil Constatinescu în anul 1997, înaintea 
finalizării verificărilor legale prevăzute de această ordonanţă s-a favorizat 
apariţia unui număr de impostori care beneficiază în mod abuziv de 
prevederile Legii 42/1990. Domnia sa a mai informat membrii comisiei că 
numai cu câteva zile în urmă noul preşedinte al acestei comisii de verificare a 
dosarelor de revoluţionar a fost numit domnul senator Corneliu Turianu, fapt 
care îl face ca, personal, să fie optimist, în sensul că, probabil, acum comisia 
va deveni mai operantă şi serioasă.  
  Domnul deputat Şerban Rădulescu-Zoner a arătat că ar fi normal 
ca această comisie să fie lărgită pentru a-şi putea desfăşura activitatea cu mai 
multă eficienţă. Domnia sa a fost de părere că guvernul nu a făcut nimic şi că 
există grupuri de presiune, iar partidele licitează pentru a-i atrage de partea lor 
în scopuri electorale. 
  Domnul deputat Gheorghe Vâlceanu a relevat, în continuare, că 
se îndoieşte asupra faptului că se mai poate face prea mult în situaţia actuală, 
ţinând cont că o mulţime dintre bunurile de care au profitat revoluţionarii au 
fost deja înstrăinate prin vânzare.  
  O altă problemă ar fi aceea a legitimităţii acestor certificate, ştiut 
fiind că o bună parte dintre cei care au fost răniţi ori împuşcaţi erau persoane 
ieşite în stradă, nu pentru răsturnarea regimului, ci având ca scop furtul, iar 
Miliţia a tras în ei.  
  În finalul dezbaterilor, atât acest proiect de ordonanţă, cât şi 
propunerea legislativă înscrisă la punctul 3 pe ordinea de zi au fost amânate 
pentru şedinţa viitoare, din lipsă de cvorum. 
 
 
 
SECRETAR,       ÎNTOCMIT, 
 
 
Gheorghe Vâlceanu       Chisnăr Atena 


