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Ieri, 27 iunie 2006, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut pe ordinea de zi 
următoarele iniţiative legislative : 
1.  Propunerea legislativă privind înfiinţarea Centrului Cultural al Minorităţilor 
din România 
2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.35/1997 privind 
organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului 
3.  Proiectul de Lege privind unele măsuri prealabile lucrărilor de dezvoltare a 
infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional "Henri Coandă" - 
Bucureşti. 
4. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Centrului Medical de Recuperare 
Neuropsihomotorie pentru Copii - Bucureşti. 
5. Proiectul de Lege privind înfiinţarea Centrului Medical de Recuperare 
Neuropsihomotorie pentru Copii-Bucureşti. 
          Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi în forma prezenta-
tă. 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi din numărul total de 
15 - respectiv domnii deputaţi Păun Nicolae, Sasu Ion, Varga Attila, 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, iar domnii deputaţi Gheorghe Albu din 
Grupul parlamentar al PD şi Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu - din 
Grupul parlamentar al PNL au fost absenţi. Şedinţa a fost condusă de dl 
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deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 
problemele minorităţilor naţionale. 
          La dezbaterea pentru raport a propunerii legislative de la punctul 1 al 
ordinii de zi a participat în calitate de iniţiator dl deputat Amet Aledin, 
deputaţii din Comisie au reamintit - în luările lor de cuvânt - că Proiectul de 
Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România  se află în dezbaterea 
Camerei Deputaţilor şi acesta prevede înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru 
Minorităţile Naţionale, ale cărei atribuţii s-ar suprapune parţial cu cele ale  
Centrului Cultural al Minorităţilor din România, stipulate în propunerea 
legislativă în discuţie. Prin urmare, o parte a membrilor Comisiei a propus 
adoptarea unui raport de respingere a iniţiativei legislative de la punctul 1, 
urmând ca aceasta să fie reformulată ca amendament la proiectul de lege 
menţionat. Propunerea de respingere amintită a fost votată în unanimitate.  
            Propunerea legislativă de la punctul 2 de pe ordinea de zi a fost 
respinsă cu majoritate de voturi.  
 Proiectul de lege de la punctul 3 a fost amînat - cu unanimitate de voturi 
- pentru o dată ulterioară, în vederea invitării unui reprezentant din partea 
iniţiatorului.  
           Propunerile legislative de la punctele 4 şi 5 de pe ordinea de zi au fost 
respinse cu majoritate de voturi, dl preşedinte Nicolae Păun declarând şedinţa 
închisă. 
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