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Ieri, 6 decembrie 2006, şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale s-a desfăşurat în două părţi. 
În prima parte, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale, împreună cu Comisia omoloagă de la 
Senat au dezbătut Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2006.  

La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 13 
deputaţi din numărul total de 15 - respectiv domnii deputaţi Păun Nicolae, 
Sasu Ion, Varga Attila, Chiper Gheorghe, Cutean Vasile Emilian, Iustian 
Mircea Teodor, Longher Ghervazen, Matei Cătălin Lucian, Monica-Mihaela 
Ştirbu, Meir Nati, Rus Ioan Aurel,  Buciuta Ştefan. Au fost absenţi: domnul 
deputat Popescu-Tăriceanu Călin Constantin Anton - din Grupul parlamentar 
al PNL - şi dl deputat Gheorghe Albu - şi din Grupul parlamentar al PD. 
Prima parte a şedinţei a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, împreună 
cu dl senator Gyorgy Frunda. 

Parlamentarii din cele două Comisii reunite au avizat - cu majoritate 
de voturi - proiectul de lege în forma iniţiatorului. 
  

În cea de-a doua parte, a avut loc dezbaterea Proiectului de Lege 
privind statutul minorităţilor naţionale din România în plenul celor 3 
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. Şedinţa a fost condusă de 
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dl deputat Sergiu Andon - preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi. 
           La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - 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, Matei Cătălin Lucian, Ştirbu Monica-Mihaela, Meir Nati, 
Rus Ioan Aurel, Tărniceru Petru, Ghervazen Longher şi Varga Attila. Au 
fost absenţi: dl deputat Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, din 
Grupul parlamentar al PNL şi dl deputat Gheorghe Albu - din Grupul 
parlamentar al PD. 

Deoarece cvorumul de lucru pe comisii nu a fost întrunit, şedinţa s-a 
încheiat, dezbaterea pe articole a proiectului de lege urmând să continue în 
şedinţa viitoare a celor 3 Comisii reunite. 

 
      
     PREŞEDINTE 
     
         deputat Nicolae Păun 

 

 

Întocmit: expert Gheorghiu V. Laurenţiu 
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