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Ieri, 18 aprilie 2006, şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale a avut pe ordinea de zi 

următoarele iniţiative legislative: 

1. Propunerea legislativă pentru modificarea art.158 alin.(2) din 

Legea învăţământului nr.84/1995 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl-x 162/2007). 

2. Propunerea legislativă pentru completarea pct.i) al art.16 al 

Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Pl-x 

242/2007). 

3. Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.189/2000 

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru 
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modificarea şi completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice 

de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi 

celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, 

republicat, cu modificările ulterioare (Pl-x 205 /2007). 

4. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi 

completarea Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 

instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor 

deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, aprobată prin 

Legea nr.189/2000 (Pl-x 204/2007). 

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

13 deputaţi din numărul total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae 

Păun, Ion Sasu, Varga Attila, Ştefan Buciuta, Gheorghe Chiper, Vasile 

Emilian Cutean, Mircea Teodor Iustian, Ghervazen Longher, Kovacs 

Attila, Cătălin Lucian Matei, Nati Meir,  Ioan Aurel Rus şi Petru 

Tărniceru. Au fost absenţi: 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 domnul Dumitru Becşenescu,  deputat 

independent. Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun - 
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preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale. 

 Membrii Comisiei au avizat negativ cu majoritate de voturi 

iniţiativa legislativă de la punctul 1. Deputaţii din Comisie au decis - 

tot cu majoritate de voturi - avizarea favorabilă a propunerii legislative 

de la punctul 2. Iniţiativele legislative de la punctul 3 au fost, în 

continuare, avizate favorabil cu unanimitate de voturi. 

 Preşedintele Comisiei a declarat apoi şedinţa închisă. 

 

  

 

 

PREŞEDINTE 

 

deputat  Nicolae Păun 

 

 

Întocmit: expert Laurenţiu V.Gheorghiu 
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