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PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 3 iulie 2006 
 

Ieri, 3 iulie 2006, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut pe ordinea de zi 

următoarele iniţiative legislative : 

1.  Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii 187/1999 

privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 

prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005 

3.  Proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei privind 

spălarea, sechestrarea şi confiscarea produselor infracţiunii şi finanţarea 

terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005. 

4.  Diverse 

          Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele 

Comisiei. 

           La şedinţă au fost prezenţi 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, Longher Ghervazen, 
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Matei Cătălin Lucian, Monica-Mihaela Ştirbu, Meir Nati, Rus Ioan Aurel, 

Tărniceru Petru, Varga Attila dl deputat Călin Constantin Anton Popescu-

Tăriceanu, din Grupul parlamentar al PNL şi dl deputat Gheorghe Albu - din 

Grupul parlamentar al PD - fiind  absenţi.        

            La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 1 al ordinii de zi, 

membrii Comisiei au decis - cu unanimitate de voturi - respingerea iniţiativei 

legislative. 

Proiectele de lege de la punctele 2 şi 3 au fost avizate cu unanimitate de 

voturi.  

La punctul 4 al şedinţei, deputaţii au discutat soluţiile pentru petiţiile mai 

importante adresate Comisiei. Astfel, deputaţii au stabilit ca marţi, 4 iulie, 

orele 13,00 să aibă loc audierea la Comisie a petentului Tender Ovidiu Lucian 

- care reclamă încălcarea drepturilor sale. De asemenea, s-a decis ca - în cazul 

altor petenţi aflaţi în detenţie la Penitenciarul Colibaşi şi cărora Comisia le-a 

mai răspuns la petiţii - să fie solicitat concursul Comisiei pentru cercetarea 

abuzurilor, corupţiei şi petiţii a Senatului, întrucât aceasta urma să se 

deplaseze la penitenciarul respectiv, pentru a verifica şi alte sesizări. 

În cazul altui petent, Bobârnac Nelu - care s-a adresat dlui deputat Nati 

Meir - s-a stabilit să se dea curs solicitării petentului numai după răspunsul la 

interpelarea făcută de dl deputat Meir ministrului Justiţiei. 
      

 

PREŞEDINTE 
 
 

deputat Nicolae Păun 
 
Întocmit: exp.Gheorghiu V.Laurenţiu 
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