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Pe data de 14 octombrie 2009, a avut loc şedinţa Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 

care a avut  următoarea ordine de zi: 

           1.Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 

440/2009); 

2.Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului 

nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 

de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 martie 

1945 din motive etnice (PLx 457/2009); 

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.309/2002 

privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 

efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului 

Muncii în perioada 1950-1961(PLx 458/2009); 



4. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.21/1991 

privind cetăţenia română, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (PLx 460/2009); 

5. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.21/1991 privind cetăţenia română, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare (PLx 461/2009); 

6. Scrisori şi petiţii.  

 

 La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 6 deputaţi din 

numărul total de 11 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, 

Marius Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, Mihai 

Stroe şi Lucian Riviş-Tipei. Au fost absenţi: domnul deputat Victor-

Viorel Ponta - din Grupul parlamentar al Partidului Social 

Democrat, domnul deputat Mircea Lubanovici din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat Liberal, domnii deputaţi Pop 

Virgil şi Gigel-Sorinel Ştirbu din Grupul parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal şi domnul deputat Varga Attila din Grupul 

parlamentar al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. 

Membrii comisiei au hotărât dezbaterea propunerilor 

legislative de la primele cinci puncte de ordinea de zi într-o şedinţă 

viitoare. 

La punctul 6 al ordinii de zi, deputaţilor le-au fost prezentate, 

de către stafful Comisiei, cele mai importante cazuri ale petenţilor 

care s-au adresat Comisiei, membrii Comisiei recomandând 



soluţionarea acestora potrivit legii şi atribuţiilor comisiilor 

parlamentare.  
 
 

                                 

 PREŞEDINTE 

                deputat Nicolae Păun 
 
 

Întocmit: consilier Marcela Monica Stoica 
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