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Ieri, 28 iunie 2006, şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 
minorităţilor naţionale, s-a desfăşurat în comun cu Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi şi a avut pe ordinea de zi dezbaterea Proiectului de Lege privind libertatea 
religioasă şi regimul general al cultelor. La lucrări a participat - din partea Guvernului dl 
Adrian Lemeni - Secretar de stat în cadrul Ministerului Culturii şi Cultelor, precum şi dna 
Anda Mitu - consilier juridic în cadrul Ministerului Justiţiei 
           La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale - un număr de 14 deputaţi din numărul total de 15 - 
respectiv domnii deputaţi Păun Nicolae, Sasu Ion, Buciuta Ştefan, Chiper Gheorghe, 
Cutean Vasile Emilian, Iustian Mircea Teodor, Longher Ghervazen, Matei Cătălin Lucian, 
Monica-Mihaela Ştirbu, Meir Nati, Rus Ioan Aurel, Tărniceru Petru; dl deputat Călin 
Constantin Anton Popescu-Tăriceanu a fost înlocuit cu mandat de dna deputată Mona 
Muscă iar dl deputat Varga Attila a fost înlocuit cu mandat de dl deputat Marton Arpad, dl 
deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al PD - fiind  absent. 
             Şedinţa a fost condusă de dl deputat Sergiu Andon - preşedintele Comisiei juridice, 
de disciplină şi imunităţi 

Dezbaterile pe articole au fost reluate de la titlul secţiunii a 2-a, cu discutarea 
art.17. Au fost adoptate într-o formă amendată art.17 şi 18, de către membrii celor 2 
Comisii reunite A fost menţinută prevederea din textul iniţial privind numărul minim de 
membri pe care trebuie să-l aibă o asociaţie pentru a se înregistra ca asociaţie religioasă în 
condiţiile viitoarei legi - respectiv de 0,1 % din populaţia României.  
           Dezbaterile s-au oprit la articolul 19 din textul proiectului de lege, dl deputat Sergiu 
Andon - preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi - declarând şedinţa 
închisă. 
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