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Ieri, 22 mai 2007, a avut loc şedinţa comună Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale împreună 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, care a avut  următoarea 

ordine de zi : 

1. Propunerea legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al 

cultelor ortodox şi greco-catolic ( Pl-x 369/2007). 

2. Propunerea legislativă privind reglementarea regimului juridic al 

unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult (Pl-x 

370/2007). 

3. Propunerea legislativă privind regimul juridic al bunurilor 

imobiliare, aparţinând  cultelor religioase  ortodox şi greco-catolic 

din  România (Pl-x 368/2007). 
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4. Propunerea legislativă privind statutul majorităţii cetăţenilor de 

naţionalitate română (Pl-x 51/2007).   

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

15 deputaţi din numărul total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae 

Păun, Ion Sasu, Varga Attila, Ştefan Buciuta, Gheorghe Chiper, Vasile 

Emilian Cutean, Mircea Teodor Iustian, Ghervazen Longher, Kovacs 

Attila, Cătălin Lucian Matei, Nati Meir, Ioan Aurel Rus, Petru 

Tărniceru, Dumitru Becşenescu iar domnul deputat Anton Călin 

Constantin Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal a fost înlocuit cu mandat de dl deputat Crăciunescu 

Grigore. A fost absent domnul deputat Gheorghe Albu - din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat. Şedinţa a fost condusă de domnul 

deputat Sergiu Andon - preşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi 

imunităţi. 

 Membrii Comisiilor reunite au decis, cu unanimitate de voturi, să 

amâne iniţiativele legislative de la punctele 1, 2 şi 3 pentru o şedinţă 

ulterioară. 

          Propunerea legislativă de la punctul 4 are ca obiect de 

reglementare statutul cetăţenilor de naţionalitate română, în sensul ca 

aceştia să beneficieze de aceleaşi drepturi cu cetăţenii români 

aparţinând minorităţilor etnice. La dezbaterea iniţiativei legislative au 

participat, din partea iniţiatorilor, domnii deputaţi Costache Mircea şi 

Adrian Moisoiu. 
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         În urma dezbaterilor, a examinării propunerii legislative şi a 

punctului de vedere al Guvernului, s-a apreciat că drepturile acordate 

cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale în condiţiile art. 6 din 

Constituţie, nu reprezintă drepturi suplimentare faţă de cetăţenii 

români de naţionalitate română, astfel încât să se considere că au fost 

încălcate prevederile art.16 din Constituţie, aşa cum precizează 

iniţiatorii. 

 Ca urmare, membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate 

de voturi să  propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

propunerii legislative privind statutul majorităţii cetăţenilor de 

naţionalitate română, întrucât Constituţia României consacră unitatea 

şi egalitatea între cetăţeni, iar cetăţenii români, indiferent de 

naţionalitatea lor, se bucură de toate drepturile şi libertăţile 

constituţionale. 

 

PREŞEDINTE 
 

deputat Nicolae Păun 

 
 

Întocmit: expert Laurenţiu V.Gheorghiu 
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