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Ieri, 6 iunie 2007, a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale împreună cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi La şedinţă a participat - din 

partea iniţiatorului - dl Adrian Lemeni, Secretar de stat pentru culte în 

cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor. 

1. Propunerea legislativă - Legea decomunizării, privind limitarea 

temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru 

persoanele care după 21 decembrie 1989 au acţionat pentru separatism pe 

criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial (Pl-x 285/2007). 

2. Propunerea legislativă privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, 

aparţinând  cultelor religioase  ortodox şi greco-catolic din  România (Pl-x 

368/2007). 

3. Propunerea legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al cultelor 

ortodox şi greco-catolic ( Pl-x 369/2007). 
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4. Propunerea legislativă privind reglementarea regimului juridic al unor 

bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult (Pl-x 370/2007). 

 La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 14 

deputaţi din numărul total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, 

Ion Sasu, Varga Attila, Ştefan Buciuta, Gheorghe Chiper, Vasile Emilian 

Cutean, Mircea Teodor Iustian, Ghervazen Longher, Kovacs Attila, 

Cătălin Lucian Matei, Nati Meir, Ioan Aurel Rus, Petru Tărniceru, 

Dumitru Becşenescu. Au fost absenţi domnul deputat Gheorghe Albu - din 

Grupul parlamentar al Partidului Democrat şi domnul deputat Anton Călin 

Constantin Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal. Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale. 

Şedinţa s-a suspendat, din lipsă de cvorum, dezbaterea iniţiativelor 

legislative urmând să aibă loc în şedinţa viitoare a celor 2 Comisii reunite. 
 

 

PREŞEDINTE 
 

deputat Nicolae Păun 
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