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PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 5 martie 2009 

 

Pe data de 5 martie 2009, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care a 

avut pe ordinea de zi următoarele puncte : 

1. Propunere legislativă privind organizarea învăţământului 

teologic superior de cult islamic (Pl-x nr.66/2008). 

2. Diverse. 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 8 deputaţi din numărul 

total de 12 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Marius 

Cristinel Dugulescu, Gigel-Sorinel Ştirbu, Florin Postolachi, Sergiu 

Andon, Lucian Riviş-Tipei, Mircea Lubanovici, Pop Virgil şi Varga 

Attila. Au fost absenţi: domnul deputat Dan-Ştefan Motreanu - din 

Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - care este chestor 
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şi dl deputat Victor-Viorel Ponta - din Grupul parlamentar al 

Partidului Social Democrat, care este Ministru pentru Relaţia cu 

Parlamentul, dl Varga Attila - din Grupul parlamentar al UDMR, 

precum şi domnul deputat Mircea Lubanovici - din Grupul 

parlamentar al PDL plecat în străinătate. Şedinţa a fost condusă de dl 

deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei. 

La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 1, deputaţii 

au decis - cu unanimitate de voturi - să amâne dezbaterea, 

considerând că este necesară prezenţa iniţiatorului, care nu a putut 

participa, dată fiind importanţa respectării libertăţii religioase. 

La punctul 2 de pe ordinea de zi, membrii Comisiei au dezbătut 

şi aprobat iniţiativa constituirii - în cadrul Comisiei, potrivit 

prevederilor art.46 litera e) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 

republicat - a Subcomisiei pentru problemele romilor. Dl deputat 

Nicolae Păun a arătat - în prezentarea iniţiativei sale - că problemele 

stringente ale romilor, cauzate de situaţia social-economică precară a 

comunităţilor de romi din România, care au creat chiar probleme în 

alte ţări membre ale Uniunii Europene, necesită atât măsuri de ordin 

legislativ şi instituţional, cât şi măsuri guvernamentale. În acest 

context, revine Parlamentului misiunea de a găsi soluţii legislative 

care să contribuie la elaborarea unei legislaţii care să amelioreze 

standardul de viaţă coborât al acestei categorii de cetăţeni români - 

marginalizate în ultimele două decenii atât în România, cât şi în 



 

 3

Uniunea Europeană, fapt pentru care aceasta a şi declarat începerea, 

în 2005 a  « Deceniului de incluziune a Romilor ». 

Aceasta urmează a fi compusă dintr-un număr de 4 deputaţi şi 

anume:   

- Nicolae Păun - Preşedinte; 

- Sergiu Andon - membru 

- Varga Attila - membru 

- Virgil Pop - membru. 

 

PREŞEDINTE 

 
deputat Nicolae Păun 

 

 

Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 
 
 
 
 


