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Ieri, 11 octombrie 2006, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a avut următoarea ordine 
de zi:  
1. Propunerea legislativă privind înfiinţarea Centrului Cultural al Minorităţilor 

Naţionale din România. 
2. Proiectul de Lege privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a 

etniei tătare din România 
3. Propunerea legislativă privind angajarea pensionarilor în sectorul public de stat 
4. Concluzii asupra audierilor la Comisie a domnilor Tender Ovidiu Lucian şi 

Peleg Shaul. 
            La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 13 deputaţi 
din numărul total de 15 - respectiv domnii deputaţi Păun Nicolae, Sasu Ion, 
Buciuta Ştefan, Chiper Gheorghe, Cutean Vasile Emilian, Iustian Mircea Teodor, 
Matei Cătălin Lucian, Ştirbu Monica-Mihaela, Meir Nati, Rus Ioan Aurel, 
Tărniceru Petru, Ghervazen Longher şi Varga Attila. 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. 
          Deputaţii au acordat un adoptat un raport de respingere cu unanimitate de 
voturi la propunerea legislativă de la punctul 1. 
 Membrii Comisiei au adoptat - într-o formă amendată. - cu unanimitate de 
voturi, proiectul de lege de la  punctul 2 al ordinii de zi. 
 Propunerea legislativă de la punctul 3 a primit aviz negativ cu unanimitate 
de voturi.  
 La punctul 4 al ordinii de zi, deputaţii au deliberat şi stabilit o formulă de 
redactare pentru punctul de vedere al Comisiei asupra cazurilor petiţionarilor 
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Tender O. Lucian şi Peleg Shaul. A participat la acest punct al ordinii de zi şi dl 
deputat Aurel Vainer - reprezentantul  Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din 
România -care a prezentat poziţia F.C.E.R. - al cărui preşedinte este - faţă de 
declaraţiile critice nefondate la adresa comunităţii evreieşti din România ale dlui 
deputat Nati Meir, referitoare la situaţia juridică a cimitirelor evreieşti. 
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