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Azi, 15 februarie 2007, şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avut pe ordinea 

de zi următoarele iniţiative legislative: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea 

unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 

cultelor religioase recunoscute în România, aprobată prin Legea 

nr.125 din 18 martie 2002 (Pl-x- 21/2007)  

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în 

mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 

republicată (Pl -x- 39/2007)  
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3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

art.8, alin (1) şi art.20 din Legea nr.10 din 8 februarie 2001 privind 

regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 

martie 1945 - 22 decembrie 1989 ( Pl-x-38/2007)  

4. Propunere legislativă privind unele măsuri pentru 

accelerarea combaterii corupţiei (  Pl-x-957/2006) 

  

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

11 deputaţi din numărul total de 13 - respectiv domnii deputaţi 

Nicolae Păun, Ion Sasu, Varga Attila, Gheorghe Chiper, Vasile 

Emilian Cutean, Petru Tărniceru, Cătălin Lucian Matei, Nati Meir, 

Ioan Aurel Rus, Ştefan Buciuta şi Ghervazen Longher. Au fost 

absenţi: domnul deputat Popescu -Tăriceanu Călin Constantin Anton - 

din Grupul parlamentar al PNL - şi domnul deputat Gheorghe Albu - 

din Grupul parlamentar al PD.  

Membrii Comisiei au avizat favorabil, cu unanimitate de 

voturi, propunerile legislative de la punctul 1 şi 2 şi au acordat un 

aviz negativ, tot cu unanimitate de voturi,  iniţiativelor legislative  

de la punctele 3 şi 4 ale ordinii de zi.  

 

La dezbaterile propunerii legislative de la punctul 2 a fost 

prezent şi domnul deputat Petre Străchinaru, membru al Grupului 

parlamentar al PD, în calitate de iniţiator. 
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Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale. 

 
 

 
 

PREŞEDINTE 

 
 

deputat Nicolae Păun 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Marcela Monica Stoica 
 
 
 
 

 3


	Comisia pentru drepturile omului, culte
	PREŞEDINTE

	deputat Nicolae Păun
	Întocmit: consilier Marcela Monica Stoica

