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SINTEZA 
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Ieri, 7 decembrie 2005, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având pe ordinea de zi 
următoarele iniţiative legislative:      
1. Propunerea legislativă privind interzicerea accesului la demnităţi şi 

funcţii publice, pentru o perioadă determinată, a persoanelor care au făcut 
parte din nomenclatura comunistă “Legea antinomenclatură”. 

2.  Propunerea legislativă privind modificarea art.1 lit.c) din Ordonanţa 
Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice.  

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.43/2003 privind 
finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale. 

4. Propunerea legislativă privind declaraţiile de avere şi controlul 
veridicităţii acestora. 

5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.501/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut 
cultelor religioase din România. 

6. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase, 
aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România. 

7. Propunerea legislativă privind modificarea Legii nr.49/1999 şi a Legii 
nr.88/2004 privind pensiile I.O.V.R.. 

8. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.161/2003 privind 
unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţii 
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publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 
sancţionarea corupţiei. 

9. .Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 
învăţământului nr.84/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.606/10.12.1999, cu modificările şi completările ulterioare. 

La şedinţă au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absent dl 
deputat Gheorghe Albu.din Grupul parlamentar al Partidului Democrat.  

La punctul 1 al ordinii de zi, deputaţii au decis - cu unanimitate de 
voturi - să respingă iniţiativa legislativă. 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii Comisiei au acordat - cu 
unanimitate de voturi -  aviz negativ iniţiativei legislative. 

Şi propunerile legislative.de la punctele 3, 4 şi 5 au primit aviz negativ 
cu unanimitate de voturi. 

La punctul 6 al ordinii de zi, deputaţii au hotărât - cu unanimitate de 
voturi - să acorde un aviz favorabil propunerii legislative. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi a fost avizată 
favorabil cu majoritate de voturi. 

La punctul 8 al ordinii de zi, membrii Comisiei au acordat - cu 
unanimitate de voturi -  aviz negativ iniţiativei legislative. 

La punctul 9 al ordinii de zi, membrii Comisiei au acordat - cu 
majoritate de voturi.- aviz negativ iniţiativei legislative. 
  
 

  
 

PREŞEDINTE 
 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
 
 
Întocmit: exp. Gheorghiu V Laurenţiu 
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