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Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 
 
 

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 17 septembrie 2008 
 

Pe data de 17 septembrie 2008, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care s-a desfăşurat în două părţi. 

Prima parte a avut pe ordinea de zi următoarele iniţiative legislative : 

1. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

59/2008 pentru modificarea 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 438/2008). 

2. Proiect de Lege privind reţinerea datelor generate sau prelucrate de 

furnizorii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de reţele publice de 

comunicaţii (PLx 439/2008). 

3. Propunere legislativă pentru Decretul-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 443/2008). 

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

nr.10/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul 

acordat românilor de pretutindeni (PLx 253/2008). 



5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr.148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului (PLx 254/2008). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.489/2006 

privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (PLx 335/2008). 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din numărul total de 16 - 

respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Varga Attila, Gheorghe Chiper,  

Mircea Teodor Iustian, Cătălin Lucian Matei, Dumitru Becşenescu, Vasile Emilian 

Cutean, Petru Tărniceru şi Ioan Aurel Rus. Au fost absenţi: domnul deputat Anton 

Călin Constantin Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal, domnul deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al Partidului 

Democrat-Liberal, dl deputat Haszman Pal-Peter din Grupul parlamentar al UDMR 

Ghervazen Longher - din Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale şi dl deputat 

Nati Meir - independent, dl deputat Ştefan Buciuta fiind plecat într-o delegaţie în 

străinătate. La dezbaterea Proiectului de Lege de la punctul 4 a participat dl Mihai 

Gheorghiu - Secretar de stat pentru relaţiile cu românii de pretutindeni, cultură, 

educaţie şi ştiinţă, iar la dezbaterea propunerii legislative de la punctul 5 a 

participat - din partea Guvernului - dl Dumitru Călinoiu - director în cadrul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse. Şedinţa a fost condusă - în 

prima parte - de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei. 

Iniţiativa legislativă de la punctul 1 a fost avizată cu unanimitate de voturi, 

membrii Comisiei recomandând Comisiei sesizate în fond de a fi luată în calcul 

perioada începând cu anul 1940 şi să fie incluse şi persoanele acre au fost 

persecutate pe criterii etnice. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost respinsă cu majoritate de voturi, 

deputaţii considerând că aceasta iniţiativă contravine reglementărilor europene din 

domeniul drepturilor omului  

Şi iniţiativa legislativă de la punctul 3 a fost respinsă cu majoritate de voturi 

de către membrii Comisiei. 
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Proiectul de lege de la punctul 4 a fost adoptat - în forma Senatului - cu 

unanimitate de voturi, fiind considerat binevenit pentru respectarea drepturilor 

românilor din străinătate. 

La propunerea legislativă de la punctul 5, deputaţii au decis - cu majoritate 

de voturi - un punct de vedere favorabil adoptării acesteia, urmând ca decizia finală 

să se ia în şedinţa comună cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. De 

asemenea, au adoptat, cu majoritate de voturi, un amendament de modificare a 

finalului Articolului unic, care a căpătat următoarea formulare : « precum şi o 

indemnizaţie lunară (de 85% din veniturile realizate în ultimele 12 luni), dar nu 

mai mică de 600 lei. » 

Propunerea legislativă de la punctul 6 a fost adoptată cu majoritate de voturi. 

În partea a doua a şedinţei a avut loc continuarea dezbaterii a Proiectului 
de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România (PLx 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. 

Deoarece cvorumul de lucru al comisiilor reunite nu a fost întrunit, 

preşedintele de şedinţă - dl deputat Petre Popeangă, preşedintele Comisiei pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a suspendat lucrările celor 3 Comisii reunite, 

dezbaterea pe articole a proiectului de lege urmând să continue într-o şedinţă 

viitoare. 

 

 

 
PREŞEDINTE 

 

deputat Nicolae Păun 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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