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SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 12 februarie 2008 
 
 

Azi, 12 februarie 2008, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut următoarea 

ordinea de zi   

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.187/1999 

privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică 

(PLx 4/2008). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului României nr. 10/2007 din 31/01/2007 publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I nr. 80 din 01/02/2000, privind creşterile salariale ce se vor acorda în 

anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru 

personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit 

anexelor II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de 

bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii 

de demnitate publică (PLx 785/2007). 

3.  Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.53 din 24/01/2003 Codul 

Muncii (PLx 841/2007). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului de Procedură 

Penală 9PLx 866/2007). 
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5. Propunere legislativă pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră 

agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi 

justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente (PLx 809/2007). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.10/2001 privind regimul 

juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 

decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (PLx 

812/2007). 

7. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.10 din 8 februarie 2001 

privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 

1945 - 22 decembrie 1989 (PLx 891/2007). 

  La şedinţă au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi din numărul total de 

16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Attila Varga, Ştefan 

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

Lucian Matei, Dumitru Becşenescu, Kovacs Attila, Nati Meir, Vasile Emilian 

Cutean, Petru Tărniceru 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.  

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

de voturi. Membrii Comisiei au respins iniţiativa legislativă de la punctul 2 cu 

unanimitate de voturi. Propunerea legislativă de la punctul 3 a fost respinsa cu 

unanimitate de voturi. Propunerea legislativă de la punctul 4 a primit aviz 

favorabil cu majoritate de voturi. Propunerea legislativă de la punctul 5 a primit 

aviz favorabil cu unanimitate de voturi. Propunerea legislativă de la punctul 6 a 

primit aviz favorabil cu majoritate de voturi. Propunerea legislativă de la punctul 7 

a primit aviz favorabil cu majoritate de voturi. 

  

PREŞEDINTE 

deputat Nicolae Păun 

 

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurentiu 
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