
 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
  

 
 
 

SINTEZA 
 lucrărilor comisiei din data de 25 mai 2005 

 

Azi, 25 mai 2005, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi :  

1. Întâlnire cu dl. Ioan Roman, Secretar de stat pentru asistenţă medicală diin 

Ministerul Sănătăţii, privind situaţia actuală a spitalelor de psihiatrie. 

2. Reexaminarea Legii privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 

64/2004 pentru completarea art. 3 din Decretul-Lege nr.126/1990 privind 

unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită cu Roma (Greco-

Catolică). 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.303/2004 privind Statutul magistraţilor. 

4.  Proiectul de Lege pentru reglementarea situaţiei juridice a bunurilor care 

au aparţinut fostului suveran al României, Mihai I. 

La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi. Au fost absenţi următorii : 

din Grupul parlamentar al Partidului Democrat – dl deputat Gheorghe Albu, din 

Grupul parlamentar al PNL - domnul deputat Constantin Anton Călin Popescu 
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Tăriceanu – prim-ministru, precum şi dl deputat Mihai Alexandru Voicu, care este 

ministru-delegat pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Dl 

deputat Constantin Anton Călin Popescu Tăriceanu a delegat votul său dlui deputat 

Mircea Valer Puşcă, iar dl deputat Mihai Alexandru Voicu a delegat votul său dlui 

deputat Horea Uioreanu. 

 La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au audiat o scurtă informare 

prezentată de reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, respectiv dl. conf.dr. Ioan 

Buraga – Director general al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi dl conf..dr. 

Radu Mihăilescu – Director general al Spitalului Clinic de Psihiatrie « Alexandru 

Obregia ». S-a evidenţiat faptul că situaţia spitalelor de psihiatrie este gravă, atât 

din punct de vedere al subfinanţării, al personalului de specialitate şi auxiliar, cât şi 

al condiţiilor oferite de clădirile – în mare parte – necorespunzătoare. 

La punctul 2 al ordinii de zi, au participat ca invitaţi : dl Bogdan Olteanu – 

Ministrul pentru relaţia cu Parlamentul, dl Adrian Lemeni – Secretarul de stat 

pentru culte, dl Ştefan Ioniţă – Directorul Direcţiei pentru culte din Ministerul 

Culturii şi Cultelor, dra Irina Păunescu – Directorul Direcţiei pentru Agentul 

guvernamental din Ministerul Afacerilor Externe. Deputaţii au relevat că procedura 

prealabilă instituită prin amendarea de către senatori a proiectului de Lege de 

aprobare a Ordonanţei Guvernului nr. 64/2004 pentru completarea art. 3 din 

Decretul-Lege nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română 

Unită cu Roma, urmare a cererii de reexaminare a Preşedintelui României, permite 

accelerarea rezolvării litigiilor Bisericii Greco-Catolice cu Biserica Ortodoxă 

Română. 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii Comisiei au respins cu majoritate de 

voturi, iniţiativa legislativă. În luarea acestei decizii, s-a avut în vedere faptul că 

propunerea legislativă nu avea punctul de vedere al Guvernului; în plus, s-a dorit 

evitarea paralelismului legislativ, întrucât pachetul de legi privind proprietatea şi 
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reforma justiţiei - pentru care Guvernul îşi va asuma răspunderea în curând - 

conţine o lege cu prevederi similare.  

La punctul 4 al ordinii de zi, membrii Comisiei au respins, cu majoritate de 

voturi, proiectul de lege, considerându-se că este nejustificată acordarea unei sume 

atăt de mari, ca despăgubire pentru proprietăţile care au aparţinut fostului suveran -  

în condiţiile în care există încă controverse între istoricii şi juriştii de marcă cu 

privire la natura şi statutul bunurilor care au aparţinut Coroanei României sau 

familiei regale.  

 
 

 
 

PREŞEDINTE 
 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
 
 
Întocmit: exp. Gheorghiu V Laurenţiu 
 


