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Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 

SINTEZA 
 lucrărilor comisiei din data de 18 octombrie 2006 

 
Azi, 18 octombrie 2006, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut următoarea ordine 
de zi:  
1. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.34/2006 

privind obligaţia transportatorilor aerieni de a comunica date despre 
pasageri   

2.  Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2006 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.44/2004 
privind integrarea socială a străinilor care au obţinut o formă de protecţie 
în România  

  3. Proiectul de Lege privind stabilirea cadrului general de informare şi     
consultare a salariaţilor  

  4. Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri privind acţiunile şi 
cererile în justiţie formulate de cultele religioase recunoscute din 
România  

     5. Propunerea legislativă pentru completarea articolelor 8 (alin.1 şi 2) şi 119 
(alin.1) ale Legii învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare  

    6. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.187 
din 7 decembrie 1999 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea 
securităţii ca poliţie politică 

 
       La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 13 deputaţi din 
numărul total de 15 - respectiv domnii deputaţi Păun Nicolae, Sasu Ion, Buciuta 
Ştefan, Chiper Gheorghe, Cutean Vasile Emilian, Iustian Mircea Teodor, Matei 



Cătălin Lucian, Ştirbu Monica-Mihaela, Meir Nati, Rus Ioan Aurel, Tărniceru 
Petru, Ghervazen Longher şi Varga Attila. Au fost absenţi: dl deputat Călin 
Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, din Grupul parlamentar al PNL şi dl deputat 
Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al PD. 
           Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei. 
           Deputaţii au acordat un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, în forma 
adoptată de Senat, proiectelor de lege de la punctele 1, 2 şi 3. 
 Proiectul de lege de la  punctul 4 al ordinii de zi a primit un aviz favorabil, 
cu majoritate de voturi, în forma adoptată de Senat.  

Pentru propunerea legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi, deputaţii au 
acordat un aviz favorabil, cu majoritate de voturi. 

Membrii Comisiei au acordat - cu majoritate de voturi - aviz negativ 
propunerii legislative de la punctul 6 al ordinii de zi.  
  
        
 
 

PREŞEDINTE 
 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit de consilier Marcela Monica Stoica 
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