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    Pe data de 15 decembrie 2009, a avut loc şedinţa Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale  

în şedinţă comună cu Comisia juridică, Comisia pentru egalitate de 

şanse ale Camerei Deputaţilor şi cu Comisia pentru drepturile 

omului, Comisia juridică şi Comisia pentru egalitate de şanse, care a 

avut pe ordinea de zi :  Audierea candidaţilor pentru ocuparea 

posturilor vacante în Colegiul Director al Consiliul Naţional pentru 

Combaterea Discriminării. 

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

10 deputaţi din numărul total de 10. Au fost prezenţi domnii deputaţi 

Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu 

Andon, Mihai Stroe, Lucian Riviş-Tipei, Pop Virgil, Mircea 



Lubanovici şi Varga Attila. Dl deputat Gigel-Sorinel Ştirbu a fost 

înlocuit cu mandat de dl deputat Jolţa Nicolae. 

Întrucât, potrivit mandatului, o parte dintre locurile în Colegiul 

Director al Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

devin vacante abia de la sfârşitul lunii decembrie, respectiv din 

ianuarie 2010, Comisiile reunite au decis să amâne şedinţa comună 

pentru luna februarie a anului viitor. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

            deputat Nicolae Păun 

 

Întocmit: expert Gheorghiu V. Laurenţiu 
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