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PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 13 februarie 2007 
 

 Ieri, 13 februarie 2007, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, pe ordinea 

de zi fiind dezbaterea Proiectului de Lege privind statutul minorităţilor 

naţionale din România (P.l.-x.502/2005) 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. 

La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 13 

deputaţi din numărul total de 13 - respectiv domnii deputaţi Nicolae 

Păun, Ion Sasu, Varga Attila, Gheorghe Chiper, Vasile Emilian Cutean, 

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

Ştefan Buciuta, iar dl deputat Ghervazen Longher a fost înlocuit cu 

mandat de dl deputat Adrian-Miroslav Merka, dl deputat Gheorghe 

Albu, din Grupul parlamentar al Partidului Democrat, a fost înlocuit cu 
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mandat de dl deputat Costică Canacheu, iar dl Anton Călin Constantin 

Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal - a fost înlocuit cu mandat de dl deputat Valentin Samuel 

Boşneac. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele 

Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale. 

Lucrările au fost reluate de la dezbaterea alineatului (2) al art.19. La 

şedinţă a participat - din partea iniţiatorului - Attila Marko, Secretar de stat 

în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice din cadrul 

Secretariatului General al Guvernului.  

Cele trei amendamente de eliminare ale formei iniţiale a alineatului 

(2) din art.19 nu au întrunit numărul necesar de voturi - obţinând doar 13 

voturi pentru, 21 voturi contra şi 2 abţineri - după care deputaţii au decis 

cu majoritate de voturi adoptarea textului Guvernului într-o formă 

amendată printr-un amendament de redactare. 

Amendamentul la textul iniţial - aparţinând dlui deputat Petru Andea 

- a constat din eliminarea sintagmei «cu un procent corespunzător », textul 

alineatului (2) din art.19 devenind : «Art.19 (2) - În scopul bunei 

funcţionări a unităţilor de învăţământ, a claselor şi grupelor prevăzute în 

alin.(1), cota de finanţare acordată pentru un elev se va suplimenta, 

conform legislaţiei în vigoare. ».  Amendamentul a fost adoptat cu 28 de 

voturi pentru, 3 împotrivă şi 3 neparticipări la vot din partea unor deputaţi 
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ai PRM. Numărătoarea voturilor a suscitat controverse între deputaţii din 

partea opoziţiei şi preşedintele de şedinţă, aceştia contestând cvorumul de 

şedinţă - care nu ar fi fost de 36, ci de 31. În final, votul a fost considerat 

valabil de majoritatea deputaţilor prezenţi, dar, ulterior, după părăsirea 

sălii de alţi câţiva deputaţi, şedinţa s-a suspendat, din lipsă de cvorum, 

dezbaterea pe articole a proiectului de lege urmând să continue în şedinţa 

viitoare a celor 3 Comisii reunite. 

 
 

 
PREŞEDINTE 

 
 

deputat Nicolae Păun 

 
 
 
Întocmit: exp.Valentin-Laurenţiu Gheorghiu  
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