
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 9 octombrie 2007 
 

Marţi, 9 octombrie 2007, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale cu 

următoarea ordine de zi :  

         1. Propunere legislativă privind retrocedarea lăcaşurilor de 

cult către Biserica Română Unită cu Roma, Greco- Catolică, 

confiscate de Statul Român prin efectul Decretului - Lege 358 din 

1948 (Pl-x-648/2007); 

        2. Propunere legislativă privind regimurile matrimoniale ( Pl-

x -584/2007);                                                                    

         3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 

nr.278/2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, 

precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi ( Pl-x 

582/2007). 
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La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din 

numărul total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion 

Sasu, Ştefan Buciuta, Ghervazen Longher, Mircea Teodor Iustian, 

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

Tărniceru şi Ioan Aurel Rus.  

Au fost absenţi: domnul deputat Anton Călin Constantin 

Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal, domnii deputaţi Gheorghe Albu şi Dumitru Becşenescu - 

din Grupul parlamentar al Partidului Democrat,                      

domnii  deputaţi Varga Attila şi  Kovacs Attila - din Grupul 

parlamentar al Uniunii Democratice a Maghiarilor din România, şi 

domnul deputat Gheorghe Chiper- din Grupul parlamentar al 

Partidului Social Democrat 

 

   Şedinţa a fost condusă de către domnul deputat Nicolae Păun, 

preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale. 

   În urma dezbaterilor, membrii comisiei au acordat, cu 

unanimitate de voturi, un aviz negativ, iniţiativei legislative de la 

punctul unu. 

 Cu majoritate de voturi, deputaţii au hotărât avizarea negativă a 

iniţiativei legislative de la punctul doi, înregistrându-se o abţinere. 
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Propunerea legislativă de la cel de al treilea punct a primit un 

aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, cu recomandarea de a fi 

însuşite observaţiile făcute pe marginea iniţiativei de către 

Consiliul Legislativ şi Consiliul Superior al Magistraturii. 

            

 

 

PREŞEDINTE 
 

           deputat Nicolae Păun 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Marcela Monica STOICA 
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data de 25 septembrie 2007 
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