
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 29 octombrie 2009 

 

Pe data de 29 octombrie 2009, a avut loc şedinţa comună a 

celor 5 Comisii reunite pentru audierea dlui Theodor Paleologu la 

funcţia de Ministru al Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional : 

Comisiile pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale de la Camera Deputaţilor şi Senat, Comisiile pentru 

cultură, artă şi mijloace de informare în masă de la Camera 

Deputaţilor şi Senat, precum şi Comisia comună permanentă a 

Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru relaţia cu UNESCO. 

La şedinţă au fost prezenţi, din partea Comisiei,  un număr de 

9 deputaţi din numărul total de 10. Au fost prezenţi domnii deputaţi 

Marius Cristinel Dugulescu, Mihai Stroe, Lucian Riviş-Tipei, Pop 

Virgil şi Gigel-Sorinel Ştirbu. Au fost înlocuiţi cu mandat: dl 

deputat Florin Postolachi de către dl deputat Sorin Buta, din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, dl deputat Mircea 

Lubanovici de către dl deputat Stelian Ghiţă-Eftemie, din Grupul 



parlamentar al Partidului Democrat-Liberal şi dl deputat Sergiu 

Andon de către dl deputat Georgian Pop din Grupul parlamentar al 

Alianţei Politice a  Partidului Social-Democrat şi Partidului 

Conservator, precum şi dl deputat Varga Attila de către dl deputat 

Derzsi Ákos, din Grupul parlamentar al UDMR. 

A fost absent: dl deputat Nicolae Păun din Grupul parlamentar 

al Minorităţilor Naţionale. 

S-a supus la vot, din punct de vedere procedural, dacă votul 

trebuie să fie deschis sau secret, majoritatea deputaţilor din 

Comisiile reunite hotărând - cu 33 de voturi pentru, 9 voturi 

împotrivă şi 1 abţinere - că votul avizării candidaturii trebuie să fie 

deschis. 

În urma audierii intenţiilor candidatului pentru implementarea 

Programului de guvernare elaborat de premierul desemnat, 

Lucian Croitoru, şi a adresării de către parlamentarii prezenţi de 

întrebări lămuritoare candidatului, membrii Comisiilor reunite au 

decis - cu 23 de voturi pentru, 20 de voturi împotrivă - avizarea 

nefavorabilă a candidaturii dlui Theodor Paleologu. 
 

PREŞEDINTE 

 

            deputat Nicolae Păun 

 

Întocmit: expert Gheorghiu V. Laurenţiu 
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