
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 25 septembrie 2012 
 

Pe data de 25 septembrie 2012, a avut loc şedinţa comună a 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale împreună cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind regimul juridic al bunurilor 

imobiliare, aparţinând cultelor religioase ortodox şi greco-catolic din 

România (PLx 368/2007). 

2. Propunere legislativă privind limitarea temporară a accesului la 

demnităţi şi funcţii publice pentru persoanele care au făcut parte din 

structurile de putere ale regimului comunist (PLx 792/2010). 

3.  Propunere legislativă privind completarea Legii nr.489/2006 

privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor (PLx 

657/2011). 



4. Proiect de Lege privind completarea art.1 al Ordonanţei nr.137 

din 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare (PLx 169/2012). 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 7 deputaţi din numărul 

total de 8. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Marius 

Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Lucian Riviş-Tipei, Mircea 

Lubanovici, Varga Attila, Damian Florea. A absentat: dna deputată 

Elena Gabriela Udrea - din Grupul parlamentar al PD-L. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Florin Iordache - 

vicepreşedintele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi.  

La iniţiativa legislativă de la punctul 1, deputaţii celor 2 Comisii au 

decis cu unanimitate voturi adoptarea unui raport de respingere. 

Şi pentru propunerile legislative de la punctele 2 şi 3, membrii 

celor 2 Comisii reunite au adoptat rapoarte de respingere cu unanimitate 

de voturi. 

La punctul 4, deputaţii Comisiilor reunite au decis - cu unanimitate 

de voturi - amânarea pentru o şedinţă ulterioară a proiectului de lege. 

 
 

PREŞEDINTE 

 

  deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: consilier Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
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