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Pe data de 18 martie 2009, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care a 

avut următoarea ordine de zi : 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.147/2008 pentru modificarea şi completarea Legii 

cetăţeniei române nr.21/1991 (PLx 119/2009). 

2. Proiect de Lege pentru completarea art.2 din Legea 

nr.562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de 

apărare, ordine publică şi securitate naţională de a vinde personalului 



propriu unele locuinţe de serviciu pe care acestea le au în 

administrare (PLx 129/2009). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.155/2008 pentru modificarea Legii nr.142/1999 

privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului (PLx 129/2009). 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din 

numărul total de 12 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Marius 

Cristinel Dugulescu, Gigel-Sorinel Ştirbu, Florin Postolachi, Sergiu 

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

Virgil şi Varga Attila. Au fost absenţi: domnul deputat Dan-Ştefan 

Motreanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - 

care este chestor şi dl deputat Victor-Viorel Ponta - din Grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat, care este Ministru pentru 

Relaţia cu Parlamentul. Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae 

Păun, preşedintele Comisiei. 

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 1, deputaţii 

au decis - cu unanimitate de voturi - să acorde un aviz favorabil. 

Şi la dezbaterea iniţiativei legislative de la punctele 2,  membrii 

Comisiei au decis - cu unanimitate de voturi - acordarea unui aviz 

favorabil. 

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 3, la care a 

participat dl Adrian Lemeni - Secretar de stat la Secretariatul de Stat 

pentru Culte din cadrul Ministerului Culturii, Cultelor şi 
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Patrimoniului Naţional - deputaţii au decis, cu unanimitate de voturi, 

să acorde un aviz favorabil cu majoritate de voturi, întrucât 

reglementarea vine în sprijinul preoţilor din parohiile sărace, situate 

în zone defavorizate sau cu număr redus de enoriaşi, la care salariul 

net era sub 500 lei. 

 

     

PREŞEDINTE 

 

deputat Nicolae Păun 

 

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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