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Ieri, 6 septembrie 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 pentru modificarea Legii 180/1995 privind statutul 
cadrelor militare 
2. Propunerea legislativă pentru modificarea Decretului-Lege nr.118/1990 
privind acordarea unor drepturi  persoanelor persecutate din motive politice de 
dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate 
în străinătate ori constituite în prizonieri. 
3.  Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 48/2002 
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi 
sancţionarea tuturor formelor de discriminare. 
4.  Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
proprietatea personală a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, 
Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării 
Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris 
la 10 februarie 1947, şi a titlului VII din Legea nr.247/2005 privind reforma în 
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente.  
           La şedinţă au fost prezenţi 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, Longher Ghervazen, 
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Matei Cătălin Lucian, Monica-Mihaela Ştirbu, Meir Nati, Rus Ioan Aurel, 
Tărniceru Petru, Varga Attila dl deputat Călin Constantin Anton Popescu-
Tăriceanu, din Grupul parlamentar al PNL şi dl deputat Gheorghe Albu - din 
Grupul parlamentar al PD - fiind  absenţi.     
 Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele 
Comisiei. 
        La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 1 al ordinii de zi, 
membrii Comisiei au decis - cu majoritate de voturi - avizarea favorabilă a 
acesteia. 
       Propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi, a fost respinsă cu 
majoritate de voturi. 
       La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 3 al ordinii de zi, 
membrii Comisiei au decis - cu unanimitate de voturi - avizarea favorabilă a 
acesteia. 
        Propunerea legislativă de la punctul 4 al ordinii de zi, a fost avizată 
favorabil cu unanimitate de voturi. 
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