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Ieri, 29 mai 2007, a avut loc şedinţa comună a Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale împreună 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi care a avut pe ordinea de 

zi dezbaterea pe fond a următoarelor iniţiative legislative :  

1. Propunerea legislativă privind regimul juridic al bunurilor 

imobiliare, aparţinând  cultelor religioase  ortodox şi greco-catolic din  

România (Pl-x 368/2007). 

2. Propunerea legislativă pentru partajarea patrimoniului comun al 

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

3. Propunerea legislativă privind reglementarea regimului juridic al 

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

370/2007). 
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La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 

14 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 şi domnul Dumitru Becşenescu. Au fost absenţi: domnul 

deputat Anton Călin Constantin Popescu-Tăriceanu - din Grupul 

parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi domnul deputat Gheorghe 

Albu - din Grupul parlamentar al Partidului Democrat. 

         Membrii Comisiilor reunite au decis cu majoritate de voturi să 

amâne cele trei iniţiative legislative pentru o şedinţă ulterioară. 

 În cea de-a doua parte a lucrărilor Comisiei, a fost audiat la 

Comisie Preşedintele Ligii pentru Renaştere Morală, Pater Don 

Demidoff, care a adresat o solicitare în acest sens Comisiei. În cadrul 

audierii, preşedintele organizaţiei amintite a criticat situaţia respectării 

drepturilor omului, precum şi condiţiile din penitenciarele româneşti şi 

a depus mai multe documente ca probe, între care scrisori de la 50 de 

deţinuţi, un sondaj de opinie între deţinuţii din Penitenciarul cu Regim 

de Maximă Siguranţă Codlea, precum şi demersurile - rămase fără 

soluţionare favorabilă - adresate Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor, Ministerului Justiţiei şi Primului-Ministru. 

 Deputaţii au hotărât ca - pe baza selectării materialului depus - ca 

şi pe baza celorlalte petiţii venite din penitenciare la comisie să se 
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întocmească un material care să fie adus la cunoştinţa autorităţilor 

competente - directorului general al Administraţiei Naţionale a 

Penitenciarelor şi Ministrului Justiţiei, iar apoi aceştia să fie invitaţi 

pentru a răspunde materialului înaintat. 

 

PREŞEDINTE 
 

     
                 deputat Nicolae Păun 
 
 

Întocmit: expert Laurenţiu V.Gheorghiu 
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