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Ieri, 11 octombrie 2006, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut următoarea ordine 
de zi:  
1. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Centrului Cultural al Minorităţilor 

Naţionale din România. 
2. Proiectul de Lege privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a 

etniei tătare din România 
3. Propunerea legislativă privind angajarea pensionarilor în sectorul public de stat 
4. Concluzii asupra audierilor la Comisie a domnilor Tender Ovidiu Lucian şi 

Peleg Shaul. 
            La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 13 deputaţi 
din numărul total de 15 - respectiv domnii deputaţi Păun Nicolae, Sasu Ion, 
Buciuta Ştefan, Chiper Gheorghe, Cutean Vasile Emilian, Iustian Mircea Teodor, 
Matei Cătălin Lucian, Ştirbu Monica-Mihaela, Meir Nati, Rus Ioan Aurel, 
Tărniceru Petru, Ghervazen Longher şi Varga Attila. Au fost absenţi: dl deputat 
Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, din Grupul parlamentar al PNL şi dl 
deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al PD. Şedinţa a fost condusă de 
dl deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei. 
          Deputaţii au acordat un adoptat un raport de respingere cu unanimitate de 
voturi la propunerea legislativă de la punctul 1. 
 Membrii Comisiei au adoptat - într-o formă amendată. - cu unanimitate de 
voturi, proiectul de lege de la  punctul 2 al ordinii de zi. 
 Propunerea legislativă de la punctul 3 a primit aviz negativ cu unanimitate 
de voturi.  
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 La punctul 4 al ordinii de zi, deputaţii au deliberat şi stabilit o formulă de 
redactare pentru punctul de vedere al Comisiei asupra cazurilor petiţionarilor 
Tender O. Lucian şi Peleg Shaul.  
 Membrii Comisiei au stabilit în urma audierii petentului Shaul Peleg că dl 
deputat Nati Meir nu a avut mandat din partea Comisiei de a stabili vinovăţia sau 
nevinovăţia unor persoane aflate în detenţie, respectiv fraţii Balint, supranumiţi 
„Cămătaru” şi Miron Cozma. Subcomisia din care dl deputat a făcut parte, avea ca 
scop - potrivit Constituţiei, în cadrul exercitării controlului parlamentar asupra 
instituţiilor publice - numai stabilirea modului în care se respectă drepturile 
persoanelor aflate în detenţie, tratamentul aplicat deţinuţilor, precum şi condiţiile 
de detenţie şi muncă ale acestora.  
 Din acest motiv, membrii Comisiei se delimitează de afirmaţiile şi acuzele 
făcute în calitate de deputat şi membru al Comisiei la adresa petiţionarului Shaul 
Peleg de dl deputat Nati Meir, în numele libertăţii de exprimare. 
 A participat la acest punct al ordinii de zi şi dl deputat Aurel Vainer - 
reprezentantul  Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România - care a prezentat 
poziţia F.C.E.R. - al cărui preşedinte este - faţă de declaraţiile critice nefondate la 
adresa comunităţii evreieşti din România ale dlui deputat Nati Meir, referitoare la 
situaţia juridică a cimitirelor evreieşti.  
 Astfel, dl deputat Vainer, în numele conducerii Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din Romania, a informat membrii Comisiei că, în ziarul « Ziua » din data 
de 26.09.2006, a apărut articolul cu titlul : « SUA, oripilate de „afacerea cimitirelor 
evreieşti" », sub semnătura lui Marian Ghiţeanu. Din articolul menţionat rezultă că, 
în baza desemnării sale de către conducerea Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale, deputatul independent Nati Meir a 
întocmit un raport privând memoriul depus de David Kahan, preşedintele 
Asociaţiei Evreilor Români din SUA. În acest scop a efectuat şi o vizită de lucru în 
SUA. Dl deputat Vainer - în numele Comitetului Director al Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România - şi-a exprimat nedumerirea sa privind 
desemnarea dlui deputat Nati Meir pentru analizarea petiţiei semnate de dl David 
Kahan despre cimitirele evreieşti din România. Cu atât mai mult cu cât populaţia 
evreiască din România este reprezentată în Camera Deputaţilor de domnia sa, în 
timp ce „raportorul" amintit nu are nici o calitate recunoscută oficial de 
Comunităţile Evreieşti din România. Dl Vainer a mai menţionat chiar că - în cadrul 
vizitei pe care a efectuat-o in SUA - dl. Nati Meir s-a folosit de desemnarea sa in 
calitate de „ raportor" pe situaţia cimitirelor evreieşti din România,  precum şi de 
calitatea auto-asumată de « emisar al Primului Ministru al României », pentru 
contacte cu senatori şi congresmeni americani.  
 Dl deputat Aurel Vainer a mai evidenţiat că - chiar dacă există problema 
financiară a menţinerii celor  802 cimitire evreieşti din România (din care 650 în 
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localităţi unde nu mai trăiesc, actualmente, evrei), pentru a căror reparaţii ar fi 
necesară o sumă de 30 milioane dolari - toate susţinerile dlui deputat Meir faţă de 
această situaţie - apărute în « Ziua » - sunt neadevărate. 
 În finalul luării sale de cuvânt, dl deputat Vainer a afirmat că depăşirea 
mandatului de deputat de către dl Meir - prin arogarea dreptului de a reprezenta 
interesele evreilor din România, fără a fi ales de aceştia pentru Parlament - aduce 
prejudicii comunitatilor evreieşti din România şi României, care, aşa cum se arata 
în articolul din « Ziua » „ (...) poate fi trasă la răspundere pentru matrapazlâcurile 
care le fac şefii evreilor români ". 
 În replică la problema ridicată de dl deputat Vainer, dl deputat Nicolae Păun 
a afirmat că dl deputat Nati Meir nu a avut girul Comisiei pentru a face anchetă în 
cazul respectiv şi a prezenta concluzii terţilor fără acordul Comisiei, inclusiv prin 
conferinţe de presă în mass-media. Dl Meir l-a informat pe dl Nicolae Păun despre 
intenţia sa de a se ocupa de rezolvarea petiţiei dlui Kahan, cu ocazia unei vizite 
particulare pe care intenţiona s-o facă în SUA. 
 În plus, dl deputat Păun a subliniat că - la solicitarea dlui Meir de a da un 
răspuns petiţiei dlui Kahan, având în vedere şi calitatea sa dublă de cetăţean evreu 
şi român, i-a spus, în calitate de preşedinte al Comisiei că se poate informa asupra 
problemelor petiţiei cu ocazia vizitei pe care dl Meir urma să o facă în SUA şi, 
apoi, să-şi prezinte concluziile într-un raport - care să fie supus dezbaterii şi 
aprobării plenului Comisiei, potrivit procedurii parlamentare obişnuite, ce a fost 
aplicată şi în cazul Raportului asupra respectării drepturilor omului în 
penitenciarele din România. 
 Având în vedere cele discutate, membrii Comisiei  au decis - cu 
unanimitatea voturilor celor prezenţi - ca, după audierea dlui deputat Meir pe 
problema ridicată de dl deputat Vainer, să înainteze o adresă Comisiei juridice, de 
disciplină şi imunităţi în care să se verifice dacă există o împuternicire din partea 
comunităţii evreieşti din România pentru dl deputat Meir de a-i reprezenta 
interesele, inclusiv în problema cimitirelor evreieşti din România. 
 În finalul lucrărilor, preşedintele Comisiei a declarat şedinţa închisă. 
 

 

PREŞEDINTE 
 
 

deputat Nicolae Păun 
 
Întocmit. exp.Gheorghiu V.Laurenţiu 
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