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 Azi, 13 decembrie 2006, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale, care s-a desfăşurat în două părţi.  În prima parte a 

şedinţei, dezbaterile s-au desfăşurat în şedinţa separată a membrilor Comisiei, având pe 

ordinea de zi dezbaterea Propunerii legislative privind acordarea de despăgubiri sau 

compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale stării de război din 1944, pentru 

bunurile distruse de către armatele străine ce au invadat Podişul Transilvaniei. 

 La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 13 deputaţi din 

numărul total de 15 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Ştefan Buciuta, 

Gheorghe Chiper, Vasile Emilian Cutean, Mircea Teodor Iustian, Cătălin Lucian Matei, 

Monica-Mihaela Ştirbu, Nati Meir, Ioan Aurel Rus, Petru Tărniceru, Longher Ghervazen şi 

Attila Varga. Au fost absenţi: dl deputat Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, din 

Grupul parlamentar al PNL şi dl deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al PD. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Ion Sasu - vicepreşedintele Comisiei. 

 Având în vedere şi respingerea propunerii legislative de către Senat, deputaţii din 

Comisie au decis - cu unanimitate de voturi  - acordarea unui aviz negativ iniţiativei 

legislative, considerând că observaţiile Consiliului Legislativ privind caracterul lacunar şi 

incomplet al acesteia sunt juste. 

 În partea a doua a şedinţei, trebuia să continue dezbaterea Proiectului de Lege 

privind statutul minorităţilor naţionale din România în plenul celor 3 Comisii reunite - 
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Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport.  

  La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 13 deputaţi 

din numărul total de 15 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Ştefan Buciuta, 

Gheorghe Chiper, Vasile Emilian Cutean, Mircea Teodor Iustian, Cătălin Lucian Matei, 

Monica-Mihaela Ştirbu, Nati Meir, Ioan Aurel Rus, Petru Tărniceru, Longher Ghervazen şi 

Attila Varga. Au fost absenţi: dl deputat Călin Constantin Anton Popescu-Tăriceanu, din 

Grupul parlamentar al PNL şi dl deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al PD. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - preşedintele Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. Deputaţii din Comisie care sunt membri 

ai Grupului parlamentar al PSD au anunţat că nu participă la vot, ca formă de protest până la 

comunicarea poziţiei din partea Guvernului referitoare la recentele declaraţii privind 

autonomia teritorială pe criterii etnice ale vicepremierului Marko Bela. 

 Deoarece cvorumul de lucru nu a fost întrunit, preşedintele de şedinţă a suspendat 

lucrările celor 3 Comisii reunite, dezbaterea pe articole a proiectului de lege urmând să 

continue într-o şedinţă viitoare. 

 

PREŞEDINTE 
 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu V. Laurenţiu 
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