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Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
  

PROCESUL VERBAL 
al şedinţei comisiei din data de 7 februarie 2007 

 
  
Ieri, 7 februarie 2007, şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele minorităţilor naţionale a avut pe ordinea de zi următoarele iniţiative 
legislative: 
1. Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.55/2002 

privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 
comunităţii. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.189/2000 
privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1990 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, republicat, cu modificările ulterioare. 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege 
nr.118/1990 republicat 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. 

4. Propunerea legislativă pentru completarea Codului de procedură penală. 
 La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 11 deputaţi 
din numărul total de 13 - respectiv domnii deputaţi Păun Nicolae, Sasu Ion, 
Varga Attila, Chiper Gheorghe, Cutean Vasile Emilian, Longher Ghervazen, 
Matei Cătălin Lucian, Meir Nati, Rus Ioan Aurel, Buciuta Ştefan, Tărniceru 
Petru. Au fost absenţi: domnul deputat Popescu-Tăriceanu Călin Constantin 
Anton - din Grupul parlamentar al PNL - şi dl deputat Gheorghe Albu - din 
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Grupul parlamentar al PD. Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun -
preşedintele Comisiei. 
 Membrii Comisiei au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, iniţiativa 
legislativă de la punctul 1; deputaţii au luat act de faptul că raportul a fost deja 
adoptat de către Comisia sesizată în fond şi înaintat plenului înainte de termenul 
prevăzut de depunere al raportului - 15 februarie 2007 şi au ţinut să se 
consemneze că, în conformitate cu prevederile art. 65 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, era necesar ca aceasta să notifice Comisia pentru drepturile omului, 
culte şi problemele minorităţilor naţionale despre intenţia de a dezbate proiectul 
de lege înainte de termen. 
 Deputaţii din Comisie au decis apoi - cu unanimitate de voturi - avizarea 
favorabilă şi a propunerilor legislative de la punctele 2,3 şi 4. Preşedintele 
Comisiei a declarat apoi şedinţa închisă. 

 
           
     PREŞEDINTE 
     
         deputat Nicolae Păun 

 

Întocmit: expert Gheorghiu V. Laurenţiu 


