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PROCESUL VERBAL  

  al şedinţei comisiei din data de 18 martie 2008 

Azi, 18 martie 2008, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale, care s-a desfăşurat în două părţi. Prima 

parte a avut pe ordinea de zi următoarele iniţiative legislative : 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii (PLx 

112/2008). 

2.  Propunere legislativă privind unele măsuri pentru popularizarea 

drepturilor cetăţenilor Uniunii Europene  (PLx 76/2008). 

La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 14 deputaţi 

din numărul total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Ştefan 

Buciuta, Gheorghe Chiper, Ghervazen Longher, Mircea Teodor Iustian, Cătălin 

Lucian Matei, Dumitru Becşenescu, Nati Meir, Vasile Emilian Cutean, Petru 

Tărniceru, dl Varga Attila dl Kovacs Attila şi Ioan Aurel Rus. Au fost absenţi: 

domnul deputat Anton Călin Constantin Popescu-Tăriceanu - din Grupul 



parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi domnul deputat Gheorghe Albu - din 

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal. Şedinţa a fost condusă de dl 

deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei. 

 Iniţiativa legislativă de la punctul 1 a primit aviz favorabil cu majoritate de 

voturi. Şi iniţiativa legislativă de la punctul 2 a primit aviz favorabil cu majoritate de 

voturi. 

 Partea a doua s-a desfăşurat în şedinţă comună împreună cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi şi a avut pe ordinea de zi : Propunere legislativă 

privind regimul juridic al bunurilor imobiliare, aparţinând cultelor religioase ortodox 

şi greco-catolic din România (PLx 368/2007). Deputaţii din cele două Comisii au 

decis, prin consens, să amâne dezbaterea pentru o dată ulterioară. 

  

 

PREŞEDINTE 
 
 

deputat Nicolae Păun 
 

 

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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