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PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 27 martie 2007 
 

Ieri, 27 martie 2007, şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale a avut pe ordinea de zi 

dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul minorităţilor 

naţionale din România (P.l.-x-502/2005)  în plenul celor trei Comisii 

reunite - Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi 

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  

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

13 deputaţi din numărul total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae 

Păun, Ion Sasu, Varga Attila, Ştefan Buciuta, Gheorghe Chiper, Vasile 

Emilian Cutean, Mircea Teodor Iustian, Ghervazen Longher, Kovacs 

Attila, Cătălin Lucian Matei, Nati Meir,  Ioan Aurel Rus şi Petru 

Tărniceru.  
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Au fost absenţi: domnul deputat Anton Călin Constantin 

Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal, domnul deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al 

Partidului Democrat şi domnul Dumitru Becşenescu,  deputat 

independent. 

Domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei juridice, de 

disciplină şi imunităţi, care a condus şedinţa comună, după efectuarea 

apelului nominal a constatat lipsa cvorumului de lucru pe comisii. 

Mai mulţi deputaţi aparţinând grupului parlamentar al Uniunii 

Democrate a Maghiarilor din România au ridicat problema găsirii unei 

soluţii pentru depăşirea impasului apărut prin nerealizarea cvorumului, 

situaţie care s-a mai repetat şi la şedinţele trecute, şi ducând la 

stagnarea dezbaterilor pe marginea proiectului.  În urma propunerii 

domnului deputat Petru Andea, membru al Comisiei  pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport, s-a hotărât ca deputaţii din cele trei 

comisii să discute această situaţie în cadrul grupurilor parlamentare din 

care fac parte şi să vină cu propuneri pentru  a se ajunge la o  poziţie 

comună. 

În final, domnul deputat Sergiu Andon, preşedintele Comisiei 

juridice, de disciplină şi imunităţi a declarat şedinţa închisă. 

           
      PREŞEDINTE 

        deputat Nicolae Păun 
Întocmit: Marcela Monica Stoica, consilier 
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