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Pe data de 23 septembrie 2008, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale care s-a 

desfăşurat în două părţi. Prima parte a avut pe ordinea de zi următoarele 

iniţiative legislative : 

1. Propunere legislativă privind loialitatea cetăţenilor aparţinând 

minorităţilor naţionale faţă de România şi statul naţional unitar român. 

2. Propunere legislativă privind stimularea întoarcerii în judeţele 

Harghita, Covasna şi Mureş a familiilor de români alungate de către şovinii de 

etnie maghiară după 21 decembrie 1989, precum şi a sprijinirii familiilor 

tinere de români care doresc sa-şi stabilească domiciliul în aceste judeţe. 

3. Propunere legislativă privind Statutul persoanelor aparţinând 

minorităţilor naţionale din România. 



4. Propunere legislativă privind acordarea unor facilităţi cetăţenilor 

români, aparţinând minorităţilor naţionale, care doresc să părăsească definitiv 

România pentru că nu recunosc Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 şi statul 

naţional unitar român 

5. Proiect de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953 

- Codul familiei. 

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

16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Varga Attila, Gheorghe 

Chiper, Mircea Teodor Iustian, Ghervazen Longher, Nati Meir, Ştefan 

Buciuta, Cătălin Lucian Matei, Dumitru Becşenescu, Vasile Emilian Cutean, 

Petru Tărniceru, Ioan Aurel Rus, iar dl deputat Haszman Pal-Peter din Grupul 

parlamentar al UDMR a fost înlocuit cu mandat de dl Marton Arpad. Au fost 

absenţi: domnul deputat Anton Călin Constantin Popescu-Tăriceanu - din 

Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal şi domnul deputat Gheorghe 

Albu - din Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal. Şedinţa a fost 

condusă - în prima parte - de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele Comisiei. 

La dezbaterea iniţiativelor legislative de la punctele 1, 2 şi 4 deputaţii au 

decis - cu majoritate de voturi - adoptarea unor rapoarte preliminar de 

respingere, decizia finală urmând să fie luată în şedinţă comună cu Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi. 

Şi la iniţiativa legislativă de la punctul 3, deputaţii au hotărât cu 

majoritate de voturi adoptarea unui raport preliminar de respingere, deputaţii 

apreciind că este redundant faţă de Proiectul de Lege privind statutul 
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minorităţilor naţionale din România (PL X 502/2005), care se află deja în 

dezbaterea Comisiilor, urmând ca decizia finală să fie luată în şedinţă comună 

cu Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. 

La dezbaterea proiectului de lege de la punctul 5, membrii Comisiei  s-

au pronunţat - cu unanimitate de voturi - pentru adoptarea unui raport 

preliminar favorabil, în forma deja adoptată de Senat. 

În partea a doua a şedinţei a avut loc continuarea dezbaterii a 

Proiectului de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România 

(PL X 502/2005) în plenul celor 3 Comisii reunite - Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisia juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. 

Deoarece cvorumul de lucru al comisiilor reunite nu a fost întrunit, 

preşedintele de şedinţă - dl deputat Ion Sasu, vicepreşedintele Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a suspendat 

lucrările celor 3 Comisii reunite, dezbaterea pe articole a proiectului de lege 

urmând să continue într-o şedinţă viitoare. 

 

PREŞEDINTE 
 

deputat Nicolae Păun 

 

Întocmit. Expert Gheorghiu V.Laurenţiu 
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