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Azi, 11 decembrie 2007, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, ce s-a desfăşurat în două părţi. 

La lucrări 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, Ghervazen Longher, Gheorghe Chiper, Mircea Teodor Iustian, Cătălin 

Lucian Matei, Vasile Emilian Cutean, Nati Meir, Petru Tărniceru şi Ioan Aurel Rus, 

Kovacs Attila, Dumitru Becşenescu. Domnul deputat Anton Călin Constantin 

Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - a fost 

înlocuit cu mandat de dl deputat Dan Marian. A fost absent: domnul deputat 

Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al Partidului Democrat. 

Prima parte a avut pe ordinea de zi audierea d-lui magistrat Marcel Rolf 

Sântion, în urma solicitării adresate fiecărui deputat din Comisie. În cuvântul său, 

petentul a susţinut că i-au fost încălcate drepturile omului, prin filarea sa - în luna 

octombrie a acestui an - de către angajaţii Direcţiei Generale de Informaţii şi 

Protecţie Internă din cadrul ministerului, după ce dl magistrat solicitase verificarea 

la CNSAS a trecutului a 32 de şefi din conducerea Ministerul Internelor şi Reformei 

Administrative. 

În urma audierii, deputaţii au propus invitarea la Comisie a dlui Cristian 

David - Ministrul Internelor şi Reformei Administrative, pentru verificarea susţinerilor 

Administrator
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petentului audiat, urmând ca punctul de vedere oficial al Comisiei să fie elaborat şi 

trimis dlui Sântion la începutul următoarei sesiuni parlamentare. 

 A doua parte - care s-a desfăşurat împreună cu Comisia omoloagă de la 

Senat a avut pe ordinea de zi dezbaterea pentru avizare a  Proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.134/2007 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 ( PL-x 815/28.11.2007). 

 Membrii celor 2 Comisii reunite au decis - cu majoritate de voturi - avizarea 

favorabilă a iniţiativei legislative. 

 

PREŞEDINTE 

 

deputat Nicolae Păun 
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