
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
  

    SINTEZA 
lucrărilor comisiei din data de 23 iunie 2009 

 
Pe data de 23 iunie 2009, Comisia pentru drepturile omului 

culte şi problemele minorităţilor naţionale a avut următoarea 

ordine de zi: 

1. Propunere legislativă privind învăţământul superior. 

2. Propunere legislativă privind învăţământul preuniversitar. 

3. Propunere legislativă privind statutul personalului didactic. 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2009 pentru modificarea şi completarea Legii 

cetăţeniei române nr.21/1991. 

5. Proiect de Lege pentru modificarea alin.(3) al art.31 din 

Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 

în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, 

republicată. 



6. Propunere legislativă pentru abrogarea art.II din Legea 

nr.305/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii. 

7. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.7 

din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.214/1999 privind 

acordarea calităţii de luptător în rezistenţa anticomunistă 

persoanelor condamnate pentru infracţiuni săvârşite din motive 

politice, persoanelor împotriva cărora au fost dispuse, din motive 

politice, măsuri administrative abuzive, precum şi persoanelor care 

au participat la acţiuni de împotrivire cu arme şi de răsturnare prin 

forţă a regimului comunist instaurat în România. 

8. Propunere legislativă pentru modificarea art.239 din Codul 

penal. 

9. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(7) al art.5 

din Legea nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor 

pentru Parlamentul European. 

 La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 9 deputaţi din 

numărul total de 12 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, 

Marius Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, 

Mihai Stroe, Mircea Lubanovici, Lucian Riviş-Tipei, Pop Virgil şi 

Gigel-Sorinel Ştirbu. 

Au fost absenţi: domnul deputat Varga Attila din Grupul 

parlamentar al UDMR, domnul deputat Dan-Ştefan Motreanu - din 
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Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - care este 

chestor şi domnul deputat Victor-Viorel Ponta - din Grupul 

parlamentar al Partidului Social Democrat care este Ministru 

pentru Relaţia cu Parlamentul. 

         În urma dezbaterilor, deputaţii au acordat un aviz negativ cu 

majoritate de voturi, la propunerile legislative de la punctele 1, 2 şi 

3. Proiectul de lege de la punctul 4 a fost avizat cu unanimitate de 

voturi, considerându-se că aduce simplificări importante procedurii 

de dobândire a cetăţeniei române. Şi proiectul de lege de la punctul 

5 a fost avizat cu unanimitate de voturi. 

 Propunerea legislativă de la punctul 6 a fost respinsă cu 

unanimitate de voturi, rămânând fără obiect, întrucât articolul 

respectiv a fost deja abrogat prin Ordonanţa de urgenţă privind 

abrogarea art. II din Legea nr. 305/2008 pentru modificarea 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii.  

 Iniţiativa legislativă de la punctul 7 a fost avizată favorabil cu 

unanimitate de voturi. Propunerile legislative de la punctele 8 şi 9 

au fost respinse cu unanimitate de voturi. 
      PREŞEDINTE 

                 deputat Nicolae Păun 

 

Întocmit: expert Gheorghiu V. Laurenţiu 
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