PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru drepturile omului, culte
şi problemele minorităţilor naţionale
PROCESUL VERBAL
al şedinţei comisiei din data de 18 iunie 2008

Pe data de 18 iunie 2008, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile
omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care a avut pe ordinea de zi
dezbaterile următoarelor iniţiative legislative :
1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr.10/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.299/2007
privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (PLx 253/2008).
2. Proiect de Lege pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordonanţa
Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor
persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PLx 123/2008).
3. Proiect de Lege pentru completarea art. 4 din Legea nr. 373/2004
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (PLx 146/2008).
4. Propunere legislativă privind subvenţionarea salariilor preoţilor (PLx
127/2008).
5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea DecretuluiLege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,

precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PLx
192/2008).
6. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.42 din Legea
nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată (PLx 165/2008).
7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 privind
cetăţenia română, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 44 din 6 martie
1991, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 98 din 6 martie 2000 (PLx
161/2008).
8. Propunere legislativă privind sprijinirea Bisericii Ortodoxe Române şi
a celorlalte culte religioase pentru desfăşurarea unor acţiuni sociale şi
umanitare (PLx 147/2008).
9. Propunere legislativă pentru completarea art. 7 din Legea nr.
273/2004, privind regimul juridic al adopţiei (PLx 211/2008).
10. Propunere legislativă privind asigurarea transparenţei sondajelor de
opinie cu relevanţă politică (PLx 229/2008).
11. Propunere legislativă privind sondajele de opinie (PLx 241/2008).
12. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (PLx 275/2008).
13. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Ordonanţei Guvernului
nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în România, cu începere de la 6 septembrie 1940 până
la 6 martie 1945, din motive etnice (PLx 305/2008).
La şedinţă au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi din numărul total
de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Varga Attila, Ştefan
Buciuta, Gheorghe Chiper, Ghervazen Longher, Mircea Teodor Iustian,
Cătălin Lucian Matei, Dumitru Becşenescu, Nati Meir, Vasile Emilian Cutean,
Petru Tărniceru, Kovacs Attila şi Ioan Aurel Rus. 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-Liberal. Şedinţa a fost condusă de dl
deputat Varga Attila, vicepreşedintele Comisiei.
Proiectul de Lege de la punctul 1 al ordinii de zi a fost amânat până la
primirea avizelor de la Comisiile sesizate pentru aviz.
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Propunerile legislative de la punctele 2 şi 3 au primit aviz favorabil cu
unanimitate de voturi
Membrii Comisiei au avizat favorabil iniţiativa legislativă de la punctul 4
cu majoritate de voturi.
Deputaţii din Comisie avizat favorabil iniţiativele legislative de la
punctele 5, 6, 7, 8 şi 9 cu unanimitate de voturi.
La dezbaterea iniţiativelor legislative de la punctele 10 şi 11 - care
vizează reglementarea transparenţei datelor aferente efectuării sondajelor de
opinie - membrii Comisiei au evidenţiat că propunerile legislative nu încalcă
libertatea de exprimare şi de opinie, acestea urmărind eliminarea sondajelor
manipulatoare din campaniile electorale, precum şi asigurarea rigurozităţii
ştiinţifice a rezultatelor anchetelor sociologice subsecvente.
Proiectul de Lege de la punctul 12 al ordinii de zi a primit aviz favorabil
cu unanimitate de voturi, deputaţii considerând just ca organizaţiile
minorităţilor care nu au obţinut în alegeri cel puţin un mandat de consilier local
să poată avea dreptul la un mandat, dacă pe întreaga circumscripţie
electorală au obţinut un număr de voturi egal cu cel puţin 10 din numărul
mediu de voturi valabil exprimate pe circumscripţie pentru alegerea unui
consilier local. Acest mandat ar urma să se atribuie peste numărul total de
consilieri locali rezultat din norma de reprezentare.
Şi proiectul de lege de la punctul 13 a primit aviz favorabil din partea
Comisiei cu unanimitate de voturi.

PREŞEDINTE
deputat Nicolae Păun

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu
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