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SINTEZA 
lucrărilor comisiei din data de 5 februarie 2008 

 
Ieri, 5 februarie 2008, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut pe ordinea de 

zi următoarele iniţiative legislative:  

1. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl - x 770/2007). 

2. Propunerea legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor, precum 

şi a doctrinei comuniste care a avut la bază lupta de clasă (Pl - x 771/2007). 
3. Propunerea legislativă de modificare şi completare a Legii nr.448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl - x 772/2007). 

4. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (PL - x 773/2007). 

  La şedinţă au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi din numărul total de 

16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Attila Varga, Ştefan 

Buciuta, Gheorghe Chiper, Ghervazen Longher, Mircea Teodor Iustian, Cătălin 

Lucian Matei, Dumitru Becşenescu, Kovacs Attila, 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 şi domnul 

deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al Partidului Democrat.                                     
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 Propunerea legislativă de la punctul 1 a primit aviz favorabil cu majoritate 

de voturi 

 Membrii Comisiei au avizat negativ iniţiativa legislativă de la punctul 2 cu 

unanimitate de voturi. 

 Membrii Comisiei au avizat favorabil iniţiativa legislativă de la punctul 3 cu 

unanimitate de voturi. 

Deputaţii din Comisie au avizat negatuv iniţiativa legislativă de la punctul 4 

cu unanimitate de voturi. 

 
 

PREŞEDINTE 
 

deputat Nicolae Păun 
 

 

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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