
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 

 
 

SINTEZA 
 lucrărilor comisiei din data de 29 noiembrie 2006 

 
 

Ieri, 29 noiembrie 2006, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care s-a desfăşurat în două 
părţi.  În prima parte a şedinţei, dezbaterile s-au desfăşurat în şedinţă separată a 
membrilor Comisiei, având următoarea ordine de zi :  

1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 161 
alineatul (2) din Legea nr.19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale. 

2. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.544 din 
12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

3. Propunerea legislativă pentru acordarea unui nou termen în vederea 
obţinerii de despăgubiri sau compensaţii în temeiul Legii nr.290/2003 privind 
acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile 
proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de 
Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace 
între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947. 

4. Propunerea legislativă pentru modificarea art.161 alin.(2) din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale. 
 5. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii pentru prevenirea, 
descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie nr.78/2000. 
 6. Proiect de Lege pentru ratificarea Acordului de Împrumut între România 
şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, destinat finanţării 
proiectului privind incluziunea socială, semnat la Bucureşti la 4 iulie 2006. 
  La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 13 deputaţi 
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din numărul total de 15 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Ştefan 
Buciuta, Gheorghe Chiper, Vasile Emilian Cutean, Mircea Teodor Iustian, Cătălin 
Lucian Matei, Monica-Mihaela Ştirbu, Nati Meir, Ioan Aurel Rus, Petru Tărniceru, 
Longher Ghervazen şi Attila Varga. Au fost absenţi: dl deputat Călin Constantin 
Anton Popescu-Tăriceanu, din Grupul parlamentar al PNL şi dl deputat Gheorghe 
Albu - din Grupul parlamentar al PD.  
 Propunerea legislativă de la punctul 1 are ca obiect de reglementare 
modificarea alineatului (2) al articolului 161 din Legea nr.19/2000 privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în sensul utilizării salariului 
mediu brut pe ramură de activitate pentru perioadele în care nu sunt înscrise 
salariile în carnetele de muncă, precum şi plata drepturilor recalculate de la 1 
martie 2005 pentru toate categoriile de pensionari. Comisia noastră propune 
avizarea favorabilă a iniţiativei legislative, având în vedere că numeroşi petiţionari 
se referă la faptul că li s-au recalculat pensiile luându-se în calcul salariul minim pe 
economie, deşi unii salariaţi au deţinut funcţii ori au avut salarii mult mai mari.  

Membrii Comisiei au avizat favorabil iniţiativa legislativă de la punctul 1 cu 
unanimitate de voturi. 
 Propunerea legislativă de la punctul 2 are ca obiect de reglementare 
modificarea şi completarea Legii nr.544 din 12 octombrie 2001 privind liberul 
acces la informaţiile de interes public care să asigure o mai mare fluenţă în 
circulaţia informaţiilor de interes public între instituţii şi cetăţeni, prin reducerea 
termenelor de depunere a reclamaţiilor de la 30 la 15 zile şi de răspuns de la 15 la 7 
zile şi sancţionarea cu amendă a celor care nu aplică legea. 
 Membrii Comisiei au avizat negativ iniţiativa legislativă de la punctul 2 cu 
unanimitate de voturi. 
 Propunerea legislativă de la punctul 3 are ca obiect de reglementare 
acordarea unui nou termen de 1 an de la intrarea în vigoare a legii, pentru 
depunerea cererilor în vederea obţinerii de despăgubiri sau compensaţii de către 
persoanele îndreptăţite, care nu au putut procura actele doveditoare în termenul 
legal. 
 Membrii Comisiei au avizat negativ iniţiativa legislativă de la punctul 3, cu 
majoritate de voturi şi 1 abţinere. 
 La punctul 4, Propunerea legislativă pentru modificarea art.161 alin.(2) din 
Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale a primit aviz favorabil cu unanimitate de voturi. 
 Propunerea legislativă de la punctul 5 are ca obiect de reglementare 
modificarea Legii pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de 
corupţie nr.78/2000 în vederea eliminării posibilităţii de intervenţie a statului în 
contractele civile. 
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Membrii Comisiei au avizat negativ iniţiativa legislativă de la punctul 5 cu 
unanimitate de voturi. 

 Proiectul de Lege de la punctul 6 urmează să fie implementat pe o perioadă 
de 5 ani, iar sumele necesare rambursării împrumutului, achitării dobânzilor şi a 
comisioanelor aferente, precum şi contribuţia României la finanţarea proiectului 
urmează să fie asigurate de la bugetul de stat.  

Deputaţii din Comisie au avizat favorabil iniţiativa legislativă de la punctul 6 
cu unanimitate de voturi. 
 În partea a doua a şedinţei, trebuia să continue dezbaterea Proiectului de 
Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România 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 15 - respectiv domnii deputaţi Păun Nicolae, Sasu Ion, Varga 
Attila, Buciuta Ştefan, Monica-Mihaela Ştirbu, Chiper Gheorghe, Cutean Vasile 
Emilian, Iustian Mircea Teodor, Longher Ghervazen, Matei Cătălin Lucian, Meir 
Nati, Rus Ioan Aurel, Tărniceru Petru, iar dl deputat Popescu-Tăriceanu Călin 
Constantin Anton - din Grupul parlamentar al PNL şi dl deputat Gheorghe Albu, 
din Grupul parlamentar al Partidului Democrat, au fost absenţi.  

Deputaţii din Comisie care sunt membri ai Grupului parlamentar al PSD au 
anunţat că nu participă la vot,  ca formă de protest până la comunicarea poziţiei din 
partea Guvernului referitoare la recentele declaraţii privind autonomia teritorială pe 
criterii etnice ale vicepremierului Marko Bela. 
 Deoarece cvorumul de lucru nu a fost întrunit, preşedintele de şedinţă a 
suspendat lucrările celor 3 Comisii reunite, 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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