
 
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
 

 

   SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 5 septembrie 2007 
 

Miercuri, 5 septembrie 2007, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei  

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale 

care a avut următoarea ordine de zi :  

1. Propunere legislativă o BIBLIE pentru fiecare familie de 

români (Pl-x -467/2007); 

2. Propunere legislativă privind creşterea accelerată a pensiilor 

minime garantate (Pl-x- 451/2007);   

3. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei 

de muncă (Pl-x - 450/2007); 
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         4. Propunere legislativă de modificare şi completare a Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurării serviciilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 

ulterioare (Pl-x -439/2007); 

5. Propunere legislativă pentru modificarea art.18 din Legea 

drepturilor pacientului nr.46/2003 ( Pl-x - 484/2007). 
    

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 14 deputaţi din numărul 

total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Varga 

Attila, Ştefan Buciuta, Dumitru Becşenescu, Gheorghe Chiper, 

Ghervazen Longher, Kovacs Attila, Mircea Teodor Iustian, Nati Meir, 

Cătălin Lucian Matei, Vasile Emilian Cutean, Petru Tărniceru şi Ioan 

Aurel Rus.  

 Au fost absenţi: domnul deputat Gheorghe Albu - din Grupul 

parlamentar al Partidului Democrat şi  domnul deputat Anton Călin 

Constantin Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului 

Naţional Liberal.      

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale. 
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În urma dezbaterilor, membrii comisiei au acordat, în 

unanimitate, un aviz favorabil propunerii legislative de la punctul 1.            

 Deputaţii au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a 

iniţiativei legislative de la punctul al doilea. 

  Iniţiativele legislative de la punctele 3, 4 şi 5 au primit, cu 

unanimitate de voturi,  avize negative. 

 

 

 

PREŞEDINTE 
 

           deputat Nicolae Păun 

 
 

 

 

Întocmit: consilier Marcela Monica STOICA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 3



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 4


	Comisia pentru drepturile omului, culte
	SINTEZA
	lucrărilor comisiei din data de 5 septembrie 2007
	Miercuri, 5 septembrie 2007, s-a desfăşurat şedinţa Comisiei

	PREŞEDINTE


	deputat Nicolae Păun
	Întocmit: consilier Marcela Monica STOICA

