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Ieri, 14 martie 2007, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care s-a desfăşurat 

în două părţi. Prima parte a şedinţei s-a desfăşurat în comun cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi a avut  următoarea ordine 

de zi :  

1. Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Decretul-Lege 

nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită 

cu Roma (greco-catolică) (Pl-x 49/2007) 

2. Propunere legislativă privind statutul majorităţii cetăţenilor de 

naţionalitate română ( P-x 51/2007) 
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La propunerea preşedintelui Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale, domnul deputat Nicolae 

Păun, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

ca fiecare comisie să discute separat iniţiativele legislative şi să 

redacteze un raport preliminar urmând ca într-o şedinţă viitoare cele 

două comisii reunite să întocmească un raport comun. 

 

Partea a doua a şedinţei s-a desfăşurat în şedinţă separată 

numai cu membrii Comisiei şi a avut următoarea ordine de zi :  

1. Propunere legislativă pentru completarea art.3 din Decretul-Lege 

nr.126/1990 privind unele măsuri referitoare la Biserica Română Unită 

cu Roma (greco-catolică) (Pl-x 49/2007) 

2. Propunere legislativă privind statutul majorităţii cetăţenilor de 

naţionalitate română ( Pl-x 51/2007) 

3. Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Interceptarea 

Comunicaţiilor (Pl-x 55/2007) 

4. Propunere legislativă „Legea securităţii naţionale a României” 

( Pl-x 56/2007) 

5. Diverse 

 

La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 

12 deputaţi din numărul total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae 
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Păun, Ion Sasu, Varga Attila, Ştefan Buciuta, Vasile Emilian Cutean, 

Mircea Teodor Iustian, Kovacs Attila, Ghervazen Longher,  Cătălin 

Lucian Matei, Nati Meir,  Ioan Aurel Rus şi Petru Tărniceru.  

Au fost absenţi: domnul deputat Anton Călin Constantin 

Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal, domnul deputat Gheorghe Chiper - din Grupul parlamentar al 

Partidului Social Democrat, domnul deputat Gheorghe Albu - din 

Grupul parlamentar al Partidului Democrat şi domnul Dumitru 

Becşenescu, deputat independent.   

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale. 

 

La punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, Comisia fiind sesizată în 

fond, deputaţii  au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui 

raport de respingere a propunerilor legislative. În cazul iniţiativei 

legislative de la punctul 2, domnul deputat Ioan Aurel Rus a votat 

împotriva unui raport de respingere. 

Membrii Comisiei au acordat  un aviz negativ, cu majoritate de 

voturi, iniţiativelor legislative de la punctele 3 şi 4. Şi în cazul acestor 

iniţiative legislative, domnul deputat Ioan Aurel Rus a dat un vot 

nefavorabil dorind să se menţioneze expres acest lucru în procesul 

verbal. 
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La punctul 5 al ordinii de zi, ca urmare a analizării petiţiei 

trimise de către domnul Liviu Man, din Cluj Napoca, preşedintele 

Trustului Gazeta, prin care solicita o audiere la Comisie, deputaţii au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, audierea acestuia într-o şedinţă 

viitoare. 

  

 

 

PREŞEDINTE 
     
                deputat Nicolae Păun 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Monica Stoica, consilier 
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