
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
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Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 
 

 

PROCESUL VERBAL 

 

  al şedinţei comisiei din data de 5 februarie 2009 

 
Pe data de 5 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 pentru modificarea şi completarea Decretului Lege 

nr.118/1990 pentru 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 512/2008) 

2. Propunere legislativă privind instituirea "Programului de acordare a unor 

forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 

recunoscute din România. (PLx 515/2008) 

3.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.273 din 

21/06/2004 privind regimul juridic al adopţiei cu modificările şi completările 

ulterioare. (PLx 522/2008) 

4. Proiect de Lege pentru completarea art.1 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 609/2008) 

5.  Propunere legislativă pentru completarea art.2 din Decretul - Lege 

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, republicat, cu modificările şi 

completările ulterioare. (PLx 619/2008) 

6.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Decretului-Lege 

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 620/2008) 

 

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.  

 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei. 

 

Proiectul de lege de la punctul 1 a primit aviz favorabil cu unanimitate de 

voturi. 

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

voturi. În schimb, iniţiativa legislativă de la punctul 3 a fost avizată favorabil cu 

majoritate de voturi de către membrii Comisiei. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 4, deputaţii au decis - cu 

majoritate de voturi - acordarea unui aviz favorabil. 
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Proiectele de lege de la punctele 5 şi 6 au primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

 
 

PREŞEDINTE 
 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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