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 Ieri, 14 noiembrie 2006, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care s-a desfăşurat în două 

părţi. Prima parte a şedinţei  a avut pe ordinea de zi: Proiectul de Lege nr.118/1990 

privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2006 pentru 

modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi pentru 

modificarea altor legi. 

            La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 13 deputaţi 

din numărul total de 15 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Ştefan 

Buciuta, Gheorghe Chiper, Vasile Emilian Cutean, Mircea Teodor Iustian, Cătălin 

Lucian Matei, Monica-Mihaela Ştirbu, Nati Meir, Ioan Aurel Rus, Petru Tărniceru, 

Longher Ghervazen şi Attila Varga. Au fost absenţi: dl deputat Călin Constantin 

Anton Popescu-Tăriceanu, din Grupul parlamentar al PNL şi dl deputat Gheorghe 

Albu - din Grupul parlamentar al PD.  
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Membrii Comisiei au avizat favorabil proiectul de lege, cu majoritate de 

voturi, 1 vot împotrivă  şi 1 abţinere. 

 

În a doua parte, şedinţa s-a desfăşurat în comun cu Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi 

având pe ordinea de zi proiectul de Lege privind statutul minorităţilor 

naţionale din România. La şedinţă a participat - din partea Guvernului - dl Marko 

Bela, Subsecretar de stat la Departamentul de  Relaţii Interetnice din cadrul 

Secretariatului General al Guvernului. 

La şedinţă nu au participat cei 4 parlamentari din Comisie aparţinând 

Grupului parlamentar al PSD - care, ca şi parlamentarii PSD din celelalte Comisii, 

au recurs la această formă de protest până la comunicarea poziţiei din partea 

Guvernului privitoare la declaraţiile privind autonomia teritorială pe criterii etnice 

ale vicepremierului Marko Bela. 

Au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 11 deputaţi din numărul 

total de 15 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Attila Varga, Ştefan 

Buciuta, Monica-Mihaela Ştirbu, Ghervazen Longher, Nati Meir, Ioan Aurel Rus, 

dl deputat Gheorghe Albu, din Grupul parlamentar al Partidului Democrat, a fost 

înlocuit cu mandat de dl deputat Costică Canacheu, iar dl Anton Călin Constantin 

Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - a fost 

înlocuit cu mandat de dl deputat Bogdan Olteanu, iar dl Mircea Teodor Iustian - 

din Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal - a fost înlocuit cu mandat de 

dl deputat Cristian Buşoi.  

Dezbaterea s-a reluat de la alineatul (5) al art.18. Dl deputat Gabriel Cosmin 

Popp a propus amendarea formei iniţiale a textului alineatului menţionat, textul 

amendamentului domniei sale fiind îmbunătăţit de propunerea de amendament a 

dlui deputat Ioan Aurel Rus, forma finală devenind:  
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“Art.18 - (5) Numirea sau schimbarea conducerii unităţilor de învăţământ 

prevăzute la alin.(4) se face cu consultarea reprezentanţilor minorităţii naţionale 

în cauză.” Acest amendament a fost adoptat cu 34 de voturi pentru şi 1 abţinere. 

Alineatul (6) al art.18 a fost adoptat cu 35 de voturi şi 2 abţineri, într-o 

formă uşor amendată - la propunerea dlui deputat Gabriel Cosmin Popp şi 

îmbunătăţit apoi de deputaţii din Comisiile reunite, după cum urmează: 

“Art.18 - (6) Organizaţiile reprezentative ale minorităţilor naţionale sunt 

abilitate, la nivel naţional sau judeţean, după caz, să iniţieze înfiinţarea de 

instituţii, unităţi sau subunităţi ale instituţiilor de învăţământ existente cu 

predare în limba maternă a minorităţii naţionale respective la toate nivelurile şi 

în toate domeniile de specialitate, dacă solicitarea este fundamentată cu un 

număr sufficient de elevi sau studenţi potenţiali, conform legislaţiei în vigoare.” 

Alineatul (7) al art.18 a fost adoptat cu majoritate de voturi, 29 de voturi şi 6 

împotrivă, în forma Senatului, după cum urmează: “Art.18 - (7) În aplicarea 

prevederilor alin. (1)-(6) se vor respecta metodologiile elaborate de Ministerul  

Educaţiei şi Cercetării.” 

Ulterior - din lipsă de cvorum - preşedintele de şedinţă, dl deputat Sergiu 

Andon a suspendat lucrările şedinţei. 
 

 

PREŞEDINTE 
 
 

deputat Nicolae Păun 
 
 
 
Întocmit: exp.Valentin-Laurenţiu Gheorghiu 
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