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Comisia pentru drerpturile omului, culte 

şi problemele minorităţilor naţionale 

 

 

 

SINTEZA 

lucrărilor Comisiei din data de 19 noiembrie 1997 

 

Lucrările Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din data de 19 
noiembrie 1997 au fost conduse de vicepreşedintele Comisiei, dl OTTO WEBER.  

Au fost prezenţi 10 deputaţi, lipsind domnii deputaţi: ION OLTEAN, din Grupul parlamentar al USD-PD şi 
TOKAY GYÖRGY, din Grupul parlamentar UDMR, care sunt membri ai guvernului; dl deputat MARŢIAN 
DAN, din Grupul parlamentar PDSR Şi dl secretar ŞERBAN RĂDULESCU-ZONER, din Grupul 
parlamentar al Partidului Naţional Liberal, aflat în concediu de boală. 

Dl preşedinte de şedinţă, OTTO WEBER, a adus la cunoştinţă ordinea de zi, care cuprinde următoarele 
puncte: 

1. Propunerea legislativă pentru organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic (P.l. 
184/23.10.1997) 

2. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/1991 privind cetăţenia 
română (P.l. 366/13.11.1997) 

3. Proiectul de Lege privind integrarea sistemului de asigurări sociale al personalului 
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică în sistemul asigurărilor sociale de stat 
(P.l. 367/13.11.1997) 

Ordinea de zi a fost acceptată cu unanimitate de voturi. 

La primul punct al ordinii de zi, Propunerea legislativă pentru organizarea şi exercitarea profesiei de 
consilier juridic, Comisia a decis amânarea dezbaterii pentru proxima şedinţă, urmând ca până atunci să se 
documenteze asupra unor aspecte ale soluţiilor propuse de acest proiect. 

La punctul doi al ordinii de zi, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 21/1991 
privind cetăţenia română, Comisia a dat aviz favorabil, cu un amendament al dlui deputat MERA LIVIU 
ALEXANDRU, care a propus păstrarea textului articolului 9 din legea iniţială. 

La punctul trei al ordinii de zi, Proiectul de Lege privind integrarea sistemului de asigurări sociale al 
personalului Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică în sistemul asigurărilor sociale de stat, 
Comisisa a dat aviz favorabil proiectului de lege, în forma înaintată de iniţiator. 
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Otto Weber                                                                                    Ovidiu Şincai 

 


