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Ieri, 22 noiembrie 2006, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care s-a desfăşurat în două 

părţi. Prima parte a şedinţei a avut  următoarea ordine de zi :  

1. Analiza unor scrisori primite pe adresa comisiei pentru soluţionare: 

- petiţia d-lui Florentin Scaleţchi; 

- petiţia Federaţiei „Liga Aromânilor din România” 

- petiţia unui grup de angajaţi din cadrul SRTV; 

 2. Diverse 

   La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 13 deputaţi 

din numărul total de 15 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Ştefan 

Buciuta, Gheorghe Chiper, Vasile Emilian Cutean, Mircea Teodor Iustian, Cătălin 

Lucian Matei, Monica-Mihaela Ştirbu, Nati Meir, Ioan Aurel Rus, Petru Tărniceru, 

Longher Ghervazen şi Attila Varga. Au fost absenţi: dl deputat Călin Constantin 
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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.          

 În cazul petiţilor d-lui Florentin Scaleţchi şi a Federaţiei „Liga Aromânilor 

din România”, membrii Comisiei au decis, cu unanimitate de voturi, audierea 

acestora într-o şedinţă viitoare.  

În cazul petiţiei unui grup de angajaţi din cadrul SRTV, membrii comisiei au 

hotărât, tot cu unanimitate de voturi, ca petiţia să fie trimisă Biroului Permanent al 

Camerei Deputaţilor împreună cu solicitarea de înfiinţare a unei comisii de 

anchetă. 

La punctul 2 al ordinii de zi, dl deputat Ioan Aurel Rus a propus  înfiinţarea 

unei subcomisii pentru  protecţia copilului în cadrul Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Deputaţii au fost de acord cu 

această propunere, urmând, ca ulterior, să treacă la dezbateri amănunţite pentru 

concretizarea ei.  

          

          În a doua parte, şedinţa s-a desfăşurat în comun cu Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

având pe ordinea de zi proiectul de Lege privind statutul minorităţilor 

naţionale din România.  

La şedinţă nu au participat parlamentarii din toate cele trei Comisii, 

aparţinând Grupului parlamentar al PSD - care au recurs la această formă de 

protest până la comunicarea poziţiei din partea Guvernului referitoare la 

declaraţiile privind autonomia teritorială pe criterii etnice ale vicepremierului 

Marko Bela. 

Au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 5 deputaţi din numărul 

total de 15 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun,  Attila Varga, Ştefan Buciuta, 
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Ghervazen Longher şi Nati Meir. Dl deputat Ioan Aurel Rus, deşi prezent, nu a 

semnat lista de prezenţă. 

Întrucât, preşedintele de şedinţă, dl deputat Nicolae Păun a constat că nu s-a 

realizat cvorumul nici pe comisii şi nici în plenul comisiilor reunite, dezbaterile au 

fost suspendate. 
 

 

 

 

PREŞEDINTE 
 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: consilier Marcela Monica Stoica  
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