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Marţi, 8 mai 2007, avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale împreună cu 

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi care a avut  următoarea 

ordine de zi :  

1. Proiectul de Lege pentru ratificarea Cartei Europene a 

Limbilor Regionale şi Minoritare adoptată la Strasbourg la 5 

noiembrie 1992 (PL-x 179 din 28 martie 2007), care a fost retrimis 

celor două Comisii de plenul Camerei Deputaţilor; 

2. Propunere legislativă -  Legea decomunizării, privind 

limitarea temporară a accesului la unele funcţii şi demnităţi publice 

pentru persoanele care după 21 decembrie 1989 au acţionat pentru 
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separatism pe criterii etnice, inclusiv pentru separatism teritorial  

(Pl-x 285/2007); 

3. Propunere legislativă privind statutul majorităţii cetăţenilor 

de naţionalitate română ( Pl-x 51/2007). 

Cele două comisii au fost sesizate în fond pentru adoptarea unui 

raport comun. 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul preşedinte al Comisiei juridice, 

de disciplină şi imunităţi, domnul deputat Sergiu Andon. 

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, Kovacs Attila, Cătălin Lucian 

Matei, Nati Meir,  Ioan Aurel Rus, Petru Tărniceru.  

Domnul deputat Ghervazen Longher a fost înlocuit cu mandat de 

către domnul deputat, Gheorghe Firczak, din partea Grupului 

parlamentar al Minorităţilor Naţionale. 

Au fost absenţi: domnul deputat Gheorghe Albu - din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat, domnul Dumitru Becşenescu - 

deputat independent şi dl domnul deputat Anton Călin Constantin 

Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal.  
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La şedinţă au participat - din partea Guvernului - domnul Marko 

Attila, secretar de stat la Departamentul pentru Relaţii Interetnice şi 

doamna Kibedi Katalin, secretar de stat la Ministerul Justiţiei. 

În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii reunite au 

hotărât cu majoritate de voturi (un vot împotrivă), ca în cazul 

iniţiativei legislative de la punctul 1, să se  menţină raportul anterior. 

În cazul celei de a doua iniţiative legislative, deputaţii din  cele 

două comisii reunite au votat, în unanimitate, pentru adoptarea unui 

raport de respingere. 

În cazul iniţiativei de la punctul 3, la solicitarea domnului 

deputat Adrian Moisoiu, reprezentant al Grupului parlamentar al 

Partidului România Mare,  membrii comisiilor au hotărât amânarea 

dezbaterilor pentru o şedinţă ulterioară, care va fi stabilită de comun 

acord.  
 
 
 

 

   PREŞEDINTE 
 

 
            deputat Nicolae Păun 
 
 

Întocmit: Marcela Monica Stoica, consilier 
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