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Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

PROCES VERBAL 
 al şedinţei comisiei din data de 22 februarie 2007 
   

Ieri, 22 februarie 2007, şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avut pe ordinea de 

zi următoarele iniţiative legislative : 

1. Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea 

Decretului-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu 

începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 

ori constituite în prizonieri (PL-X 78/2007). 

2. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr.544 din 12 

octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public 

(PL-X 79/2007). 

 La şedinţă au fost prezenţi un număr de 11 deputaţi din numărul 

total de 13 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Varga 

Attila, Gheorghe Chiper, Vasile Emilian Cutean, Petru Tărniceru, 
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Ghervazen Longher, Cătălin Lucian Matei, Nati Meir, Ioan Aurel Rus 

şi Ştefan Buciuta. 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. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - Preşedintele 

Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale. 

 Propunerea legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi a primit 

aviz negativ cu majoritate de voturi, deputaţii din Comisie 

subliniind că propunerile de modificare şi completare avute în vedere 

de iniţiator nu au existat ca atare în sentinţele de condamnări pe motive 

politice din anii persecuţiei comuniste, propunerea nefiind conformă 

cu realitatea. 

 Şi propunerea legislativă de la punctul 2 al ordinii de zi a primit 

aviz negativ cu unanimitate de voturi, deputaţii din Comisie 

considerând-o inoportună şi neconformă cu realitatea. 

În final, preşedintele de şedinţă a declarat şedinţa închisă. 
 

PREŞEDINTE 
 
 

deputat  Nicolae Păun 
 
 

Întocmit: expert Gheorghiu V. Laurenţiu 
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