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SINTEZA 
 

lucrărilor comisiei din data de 14 februarie 2008 
 

 

Azi, 14 februarie 2008, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

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

ordinea de zi   

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

nr.113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2004 privind unele 

măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor (PLx 8/2008). 

2. Proiect de Lege pentru modifcarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii (PLx 911/2007). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea art.4 din Legea nr. 114/2007 privind 

sprijinul acordat de către statul român Schitului românesc "Prodromu", de la 

Muntele Athos, Grecia (PLx 897/2007). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 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 (PLx 831/2007). 

5. Diverse. 

  La şedinţă au fost prezenţi 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 şi Ioan 
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Aurel Rus.  Dl deputat Kovacs Attila a fost înlocuit cu mandat cu dl deputat 

Kerekes Karoly, iar dl deputat Attila Varga a fost înlocuit cu mandat cu dl deputat 

Marton Arpad. 

Au fost absenţi: domnul deputat Anton Călin Constantin Popescu-

Tăriceanu - din Grupul pa rlamentar al Partidului Naţional Liberal şi domnul 

deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al Partidului Democrat.    

 Propunerea legislativă de la punctul 1 a primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit aviz 

favorabil cu majoritate de voturi. Propunerea legislativă de la punctul 3 a primit 

aviz favorabil cu unanimitate de voturi. Membrii Comisiei au respins iniţiativa 

legislativă de la punctul 4 cu majoritate de voturi. 

 La punctul 5 deputaţii au discutat o serie de probleme organizatorice şi le-

au fost prezentate - de către stafful Comisiei - o serie de solicitări pentru audienţe 

la Comisie de petenţi care s-au adresat acesteia. 

  

PREŞEDINTE 

 

 

deputat Nicolae Păun 

 

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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