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Pe data de 16 decembrie 2009, a avut loc şedinţa Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale, având pe ordinea de zi următoarele iniţiative 

legislative : 

1. Proiect de Lege privind despăgubirea persoanelor ale căror 

locuinţe proprietate personală au fost demolate în perioada 6 

martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi au devenit chiriaşi în 

imobilele retrocedate ulterior foştilor proprietari sau 

moştenitorilor acestora (PLx  580/2009). 

2. Proiect de Lege privind cimitirele, crematoriile umane şi 

serviciile funerare (PLx 592/2009). 

3. Propunere legislativă privind acordarea de despăgubiri sau 

compensaţii financiare cetăţenilor români, victime ale stării de 

război din 1944, pentru bunurile distruse de către armatele 

străine ce au invadat Podişul Transilvaniei (PLx 605/2009). 



4. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române (PLx 608/2009). 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 10 deputaţi din 

numărul total de 10 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, 

Marius Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Sergiu Andon, 

Mihai Stroe, Gigel-Sorinel Ştirbu, Pop Virgil, Lucian Riviş-

Tipei, Mircea Lubanovici şi Varga Attila. Şedinţa a fost condusă 

de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei. 

Membrii Comisiei au acordat aviz favorabil iniţiativelor 

legislative aflate în dezbatere la punctele 1 şi 2 ale ordinii de zi, 

cu majoritate de voturi, considerând că acestea sunt în 

concordanţă cu respectarea drepturilor omului. 

Iniţiativa legislativă de la punctul 3 a fost respinsă cu 

majoritate de voturi, deputaţii din Comisie considerând că 

aceasta instituie un tratament discriminatoriu faţă de cetăţenii 

români din celelalte provincii istorice ale României, care nu 

locuiesc în Transilvania, şi care au avut de suferit pierderi 

materiale din cauza armatelor străine ce au invadat România în 

1944. 

Dezbaterea propunerii legislative de la punctul 4 a fost 

amânată, prin votul majorităţii membrilor Comisiei. 

PREŞEDINTE 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
Întocmit:  Gheorghiu V. Laurenţiu 
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