
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
  

 
 PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 10 aprilie 2007 
 

 

Ieri, 10 aprilie 2007, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care s-a desfăşurat în 

comun cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, împreună cu comisiile 

similare ale Senatului. Şedinţa a avut pe ordinea de zi audierea 

candidaţilor propuşi pentru ocuparea funcţiei de membru al Colegiului 

Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării în 

vederea acordării unui aviz comun.  

Candidaţii au fost următorii :  

-  Nanu Ilie Dan, propus din partea Grupului parlamentar al 

Alianţei Dreptate şi Adevăr, Partidul Naţional Liberal – Partidul 

Democrat,  din Senat ; 
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- Niţă Dragoş Tiberiu, propus de Grupurile parlamentare ale 

Partidului Social Democrat din Camera Deputaţilor şi din Senat ; 

- Haller Istvan, propus din partea unui număr de 31 de organizaţii 

non-guvernamentale. 

 Potrivit alin (2) al art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/ 2000 

republicată, candidaturile domnilor Nanu Ilie Dan, Niţă Dragoş Tiberiu 

şi Haller Istvan au fost publicate pe paginile de internet ale Camerei 

Deputaţilor şi Senatului. 

Şedinţa comisiilor reunite a avut loc la sediul Camerei Deputaţilor 

şi a fost condusă de domnul deputat Ioan Timiş, vicepreşedintele 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 

La lucrările comisiilor reunite au asistat şi reprezentanţi ai unor  

organizaţii non - guvernamentale care activează în domeniul drepturilor 

omului şi combaterea discriminării. 

 

La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 5 

deputaţi din numărul total de 16 - respectiv domnii deputaţi Ion Sasu, 

Gheorghe Chiper, Vasile Emilian Cutean, Cătălin Lucian Matei şi Petru 

Tărniceru.  

Au fost absenţi: domnii deputaţi Nicolae Păun, Ştefan Buciuta 

Ghervazen Longher din Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale, 

domnii deputaţi Varga Attila şi Kovacs Attila  din Grupul parlamentar al 

Uniunii Democratice a Maghiarilor din România, domnul deputat Ioan 
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Aurel Rus din  Grupul parlamentar al Partidului România Mare, domnul 

deputat Anton Călin Constantin Popescu-Tăriceanu din Grupul 

parlamentar al Partidului Naţional Liberal, domnul deputat Gheorghe 

Albu din Grupul parlamentar al Partidului Democrat şi domnii Dumitru 

Becşenescu, Mircea Teodor Iustian şi Nati Meir, deputaţi independenţi. 

Membrii celor şase comisii reunite au analizat documentele 

prezentate pentru fiecare candidat. S-au examinat : curriculum vitae, 

declaraţia pe propria răspundere a candidatului că nu a fost agent sau 

colaborator al poliţiei politice comuniste, declaraţia pe propria 

răspundere că nu a colaborat cu organele de securitate şi nu a aparţinut 

acestora, diplomă de studii, precum şi cazierul judiciar. 

Parlamentarii comisiilor sesizate în vederea avizării au luat 

cuvântul şi şi-au formulat unele consideraţii faţă de pregătirea 

profesională şi personalitatea fiecărui candidat propus sau pentru a le 

adresa întrebări. 

În urma opiniilor exprimate de către membrii comisiilor s-a trecut 

la procedura de vot, care s-a făcut în urma propunerii domnului deputat 

Ioan Ghişe, membru al  Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, prin 

vot secret pe bază de buletin de vot.  

Ca urmare a numărării voturilor, de către o comisie alcătuită din 

membrii ai staff-urilor comisiilor reunite, s-a constat : 

- candidatul Niţă Dragoş Tiberiu a primit 29 de voturi pentru şi 2 

împotrivă dintr-un total de 31 de voturi valabil exprimate ;  
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- candidatul Haller Istvan a primit 24 de voturi pentru şi 7 

împotrivă dintr-un total de 31 de voturi valabil exprimate ;  

- candidatul  Nanu Ilie Dan, a primit 23 împotrivă, 7 voturi pentru 

şi un vot a fost declarat nul. 

 

Faţă de aceste considerente, membrii comisiilor reunite au hotărât 

să acorde un aviz favorabil pentru  domnii  Niţă Dragoş Tiberiu şi Haller 

Istvan. 

În ceea ce priveşte candidatul  Nanu Ilie Dan, întrucât a întrunit 

numai 7 voturi pentru susţinere, membrii comisiilor nu au avizat 

candidatura acestuia. 

 

După anunţarea rezultatelor, preşedintele de şedinţă, domnul 

deputat Ioan Timiş, a declarat şedinţa închisă. 
   

 

  
PREŞEDINTE 

 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Marcela Monica Stoica, consilier 
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