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Comisia pentru drepturile omului, culte şi  

problemele minorităţilor naţionale 

 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor şedinţei comisiei din data de 17 iunie 1998 

 

Lucrările comisiei au fost conduse de dl vicepreşedinte OTTO WEBER. La şedinţă sunt prezenţi 10 deputaţi. 
Absentează dl preşedinte MARŢIAN DAN, Grupul parlamentar al PDSR, în deplasare în străinătate în calitate 
de membru al delegaţiei României la OSCE; dl VIOREL HREBENCIUC, Grupul parlamentar al PDSR; dl 
TOKAY GYORGY, Grupul parlamentar al UDMR, membru al guvernului; dna IACOB ELENA, Grupul 
parlamentar PNŢCD, civic ecologist. 

Ordinea de zi, aprobată în unanimitate, are următoarele puncte: 

• µ Continuarea examinării propunerii legislative cu privire la repunerea în drepturi a persoanelor 
condamnate, victime ale represiunii politice comuniste; 

• µ Proiectul de Lege privind retragerea rezervei formulate de România la art. 22 al Convenţiei 
internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială; 

• µ Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură 
Penală; 

• µ Examinarea unor documente difuzate recent în exterior, care tratează probleme ale respectării 
drepturilor omului în România: 

• µ Raportul Amnesty International "România, sumar al preocupărilor în domeniul drepturilor 
omului", dat publicităţii în luna martie 1998 

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

• µ Demersul Grupului de sprijin de la Lausanne în favoarea Bisericii greco-catolice din 
România. 

Se începe cu punctul 2 al ordinii de zi, Proiectul de Lege privind retragerea rezervei formulate de România 
la art. 22 al Convenţiei internaţionale privind eliminarea tuturor formelor de discriminare rasială. 
Comisia a decis, cu manjoritate de voturi, să dea aviz favorabil proiectului de lege. 

Deoarece a fost difuzat raportul comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, comisie sesizată în fond, cu privire 
la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Codului Penal şi a Codului de Procedură Penală 
comisia decide scoaterea lui de pe ordinea de zi, eventualele amendamente care vor apărea urmând să fie 
susţinute în plen.  

La punctul 4 al ordinii de zi a fost făcută o prezentare a raportului Amnesty International difuzat în martie 1998 
la Strasbourg şi propune invitarea dlui ministru Gavril Dejeu pentru o discuţie în comisie cu privire la actele de 
tortură şi rele tratamente în care sunt implicaţi lucrători din Poliţie. Comisia a decis invitarea dlui ministru la 
şedinţa viitoare.  
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Se trece la discutarea propunerii legislative cu privire la repunerea în drepturi a persoanelor condamnate, 
victime ale represiunii politice comuniste. 

O parte a deputaţilor s-au pronunţat împotriva acordării unui aviz favorabil pentru această propunere legislativă, 
motivînd că ea acreditează ideea că toate condamnările politice de după 1945 ar fi fost nedrepte şi ar permite 
celor care au făcut crime împotriva umanităţii să beneficieze de prevederile legii. Au fost citate cazurile Ip, 
Trăsnea şi Aita Seacă. În legătură cu litera d), care include sionismul printre infracţiunile politice la care se 
referă legea, se atrage atenţia asupra faptului că aceasta ar duce la o a treia despăgubire a evreilor plecaţi din 
ţară. 

Majoritatea membrilor comisiei au arătat că propunerea legislativă este necesară, dar au adus unele 
amendamente. 

Comisia acceptă cu majoritate de voturi eliminarea alin 2 al art. 2; respinge eliminarea în totalitate a art. 4 dar 
acceptă cu majoritate de voturi  eliminarea literei d) a art. 4; acceptă eliminarea părţii finale a art. 12 şi 
eliminarea în totalitate a art. 13  

Comisia a decis ca în şedinţa viitoare să fie discutate alte posibile amendamente şi să se dea votul final asupra 
propunerii legislative. 

 

 

 

p. PREŞEDINTE,                                                                                      SECRETAR, 

 

 

Otto Weber                                                                                                Ovidiu Şincai 


