
 

 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale  

   

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 20 aprilie 2010 

 

Pe data de 20 aprilie 2010, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordinea de zi: 

1. Întâlnire cu reprezentanţii Fundaţiei pentru Apărarea 

Cetăţenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) şi ai Asociaţiei 

Proprietarilor pe Legea nr.112/1995. 

2. Proiectul Legii educaţiei naţionale (PLx 156/2010). 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 9 deputaţi din numărul 

total de 10. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 

Marius Cristinel Dugulescu, Florin Postolachi, Virgil Pop, Lucian 

Riviş-Tipei, Varga Attila, Gigel-Sorinel Ştirbu, Mihai Stroe şi Sergiu 



 

Andon. A fost absent dl deputat Mircea Lubanovici, din Grupul 

parlamentar al PD-L. Şedinţa a fost condusă de dl Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei. 
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Au participat la întâlnire dna Oana Florea - director executiv al 

Fundaţiei, iar dl Virgiliu Stere şi dna Julieta Ghiga Szönyi din partea 

Asociaţiei Proprietarilor. 

 

Invitaţii au prezentat situaţia îngrijorătoare a chiriaşilor, în 

condiţiile în care au trecut 14 luni de la intrarea în vigoare a Legii 

nr.1/2009 - care a fost iniţiată de senatorul Dan Voiculescu şi trebuia să 

reprezinte o protecţie pentru chiriaşii care au fost daţi afară de 

proprietari din cele 200.000 de imobile – fără ca Guvernul să fi emis 

normele de aplicare a legii respective. Invitaţii au evidenţiat că 

neaplicarea legii menţionate - fapt pentru care statul a fost acţionat în 

judecată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, procesul fiind în derulare 

- poate conduce la un val de plângeri în justiţia română şi apoi la Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului, de data aceasta din partea chiriaşilor 

şi nu a proprietarilor.  

 

În continuare, deputaţii au adresat unele întrebări lămuritoare şi - 

de comun acord cu invitaţii - au stabilit ca aceste audieri la Comisie să 

continue şi pe viitor până la soluţionarea gravelor probleme cu care se 

confruntă chiriaşii scoşi afară din imobilele retrocedate în baza Legii 



 

10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi a Legii 

nr.247/2005 privind reforma în domeniile propriet
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ăţii şi justiţiei, 

precum 

ordinii de zi, considerând binevenite o parte dintre prevederile acestuia. 

 

 

 
 

tat Nicolae Păun 
 
 
Întocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 

şi unele măsuri adiacente. 

Deputaţii au decis - cu majoritate de voturi şi 1 abţinere - 

acordarea unui aviz favorabil proiectului de lege de la punctul 2 al 

PREŞEDINTE 
 
 

       depu


	Comisia pentru drepturile omului, culte  
	   
	PROCESUL VERBAL 
	PREŞEDINTE 

	       deputat Nicolae Păun 


		2010-04-22T13:45:05+0300
	Laurentiu Gheorghiu




