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Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

 
SINTEZA 

       lucrărilor comisiei din data de 17 octombrie 2007 
Ieri, 17 octombrie 2007, în cadrul primei părţi a lucrărilor Comisiei, a avut loc şedinţa 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, pe ordinea de 

zi fiind dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România în 

plenul celor 3 Comisii reunite - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

La prima parte a lucrărilor au fost prezenţi un număr de 8 deputaţi din numărul total de 16 - 

respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Varga Attila, Ştefan Buciuta, Vasile 

Emilian Cutean, Nati Meir, Petru Tărniceru şi Ioan Aurel Rus. 

 Au fost absenţi: dl deputat Cătălin Lucian Matei - din Grupul parlamentar PSD, dl 

deputat Ghervazen Longher - din Grupul parlamentar, dl deputat Kovacs Attila - din Grupul 

parlamentar al UDMR, domnii deputaţi Gheorghe Albu şi Dumitru Becşenescu - din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat şi domnul deputat Anton Călin Constantin Popescu-

Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, Mircea Teodor Iustian - 

independent, iar dl deputat Gheorghe Chiper s-a aflat în concediu de odihnă. 
La şedinţă a participat - din partea iniţiatorului - Attila Marko, Secretar de stat în 

cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul Secretariatului General al 

Guvernului. Şedinţa s-a suspendat, din lipsă de cvorum, dezbaterea pe articole a 

proiectului de lege urmând să continue în şedinţa viitoare a celor 3 Comisii reunite. 
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În partea a doua a lucrărilor Comisiei, a avut şedinţa comună a Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale împreună cu comisia omoloagă 

de la Senat pentru avizarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.88/2007 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007. 

 La partea a doua lucrărilor au fost prezenţi un număr de 11 deputaţi din numărul 

total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Varga Attila, Ştefan Buciuta, 

Ghervazen Longher, Mircea Teodor Iustian, Cătălin Lucian Matei, Vasile Emilian Cutean, 

Nati Meir, Petru Tărniceru şi Ioan Aurel Rus 

 Au fost absenţi: dl deputat Kovacs Attila - din Grupul parlamentar al UDMR, domnii 

deputaţi Gheorghe Albu şi Dumitru Becşenescu - din Grupul parlamentar al Partidului 

Democrat şi domnul deputat Anton Călin Constantin Popescu-Tăriceanu - din Grupul 

parlamentar al Partidului Naţional Liberal, iar dl deputat Gheorghe Chiper s-a aflat în 

concediu de odihnă.  

Parlamentarii din cele 2 Comisii reunite s-au pronunţat - cu unanimitate de voturi - 

pentru avizarea favorabilă a proiectului de lege în forma iniţiatorului. 

În continuare, Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale a dezbătut, în şedinţă separată, următoarele iniţiative legislative : 

1. Propunerea legislativă privind asigurarea numărului minim de bilete pentru 

tratament şi odihnă. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.214/1999 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.568/2001 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Membrii Comisiei au decis - cu unanimitate de voturi - avizarea favorabilă a iniţiativei 

legislative de la punctul 1. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost avizată negativ de către deputaţii din 

Comisie cu majoritate de voturi. 

 
PREŞEDINTE 

deputat Nicolae Păun 
 
Întocmit expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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