
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 
 

PROCESUL VERBAL 

  al şedinţei comisiei din data de 3 februarie 2009 
 

 

Pe data de 3 februarie 2009, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

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

următoarele iniţiative legislative : 

1. Propunere legislativă privind înfiinţarea Reprezentanţelor permanente ale 

cultelor religioase legal recunoscute, pe lângă Parlamentul României. (PLx 

514/2008) 

2. Propunere legislativă privind statutul majorităţii cetăţenilor de naţionalitate 

română  (PLx 51/2007). 

3. Propunere legislativă privind stimularea întoarcerii în judeţele Harghita, 

Covasna şi Mureş a familiilor de români alungate de către şovinii de etnie maghiară 

după 21 decembrie 1989, precum şi a sprijinirii familiilor tinere de români care 

doresc sa-şi stabilească domiciliul în aceste judeţe,  (PLx 219/2008) 

4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.489/2006 

privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (PLx 335/2008) 

5. Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.148/3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 

copilului (PLx 255/2008). 



6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.102/2005 

privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. (PLx 586/2008). 

7. Propunere legislativă privind reglementarea juridică a persoanelor aflate 

pe aşa numitele liste de chiaburi. (PLx 611/2008) 

8. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 

privind cetăţenia română. (PLx 612/2008) 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din numărul total de 12 - 

respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Marius Cristinel Dugulescu, Gigel-Sorinel 

Ştirbu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Lucian Riviş-Tipei, Mircea Lubanovici, 

Mihai Stroe, Pop Virgil şi Varga Attila. Au fost absenţi: domnul deputat Dan-Ştefan 

Motreanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - care este chestor 

şi dl deputat Victor-Viorel Ponta - din Grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat, care este Ministru pentru Relaţia cu Parlamentul. Au mai participat ca 

invitati din partea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal - pentru dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 6 - dna 

Georgeta Basarabescu, în calitate de preşedinte al acestei autorităţi publice şi dna 

Alina Săvoiu - şefa Oficiului juridic din cadrul respectivei instituţii. Şedinţa a fost 

condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei. 

La iniţiativa legislativă de la punctul 1, deputaţii au decis - cu unanimitate de 

voturi - adoptarea unui raport de respingere, considerând că aceasta depăşeşte 

prevederile constituţionale de la art.29 (5), potrivit cărora România este un stat laic, 

în condiţiile în care Legea nr.489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul 

general al cultelor coroborată cu art.55 (2)  din Regulamentul Camerei Deputaţilor 

republicat permit participarea reprezentanţilor cultelor la lucrările acestei Camere şi 

a comisiilor sale, inclusiv consultarea cultelor recunoscute la elaborarea oricărui act 

normativ în materie. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. Şi iniţiativa legislativă de la punctul 3 a fost respinsă cu unanimitate de voturi 

de către membrii Comisiei. 
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La propunerea legislativă de la punctul 4, deputaţii au decis - cu unanimitate 

de voturi - adoptarea unui raport de respingere, considerând că prevederile 

acesteia creează un paralelism legislatic cu Legea nr.500/2002 privind finanţele 

puiblice 

Propunerea legislativă de la punctul 5 a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi, întrucât o iniţiativă legislativă cu acelaşi obiect - elaborată şi promovată în 

legislatura precedentă de dna Lavinia Şandru - a devenit deja lege. 

Propunerea legislativă de la punctul 6 a primit aviz favorabil cu majoritate de 

voturi. Invitatele din partea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal au susţinut că - prin aprobarea acesteia - funcţionarii 

publici angajaţi la această instituţie publică autonomă ar putea fi asimilaţi 

funcţionarilor parlamentari, variantă ce s-a bucurat de sprijinul deputaţilor. 

Propunerea legislativă de la punctul 7 a fost respinsă cu unanimitate de 

voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 8 a primit aviz favorabil cu unanimitate 

de voturi. 

 

 

 

PREŞEDINTE 
 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
 
 

 3


		2009-02-09T10:58:34+0200
	Laurentiu M.V. Gheorghiu




