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PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 10 mai 2011 

 

Pe data de 10 mai 2011, a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, având 

următoarea ordine de zi: 

1. Proiectul Legii lustraţiei, privind limitarea temporară a 

accesului la unele funcţii şi demnităţi publice pentru 

persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi 

din aparatul represiv al regimului comunist (PLx 

282/2006) 

2. Scrisori şi petiţii. 

La şedinţă au fost prezenţi, un număr de 12 deputaţi din numărul 

total de 13. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, 



 

Marius Cristinel Dugulescu, Virgil Pop, Florin Postolachi, Sergiu 

Andon, Mircea Lubanovici, Lucian Riviş-Tipei, Gigel-Sorinel Ştirbu, 

Horia Grama, Varga Attila, Damian Florea şi Tudor Ciuhodaru A  

absentat: dna deputată Elena Gabriela Udrea - care este membru al 

Guvernului. Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei. 
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În conformitate cu prevederile art.61 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, membrii Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale au dezbătut, la punctul 1 al 

ordinii de zi, cererea de reexaminare a Proiectului Legii lustraţiei. 

Prin Decizia nr.820 din 7 iunie 2010 publicată în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr.420 din 23 iunie 2010, Curtea Constituţională a 

constatat că Legea lustraţiei, privind limitarea temporară a accesului la  

unele funcţii şi demnităţi publice pentru persoanele care au făcut parte 

din structurile de putere şi din aparatul represiv al regimului comunist în 

perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 este neconstituţională în 

integralitatea ei.  

Senatul, la rândul său, în calitate de primă Cameră sesizată, a 

respins legea, în şedinţa din 26 aprilie  2011, reexaminată ca urmare a 

Deciziei Curţii Constituţionale sus-menţionate. 

În urma examinării Deciziei Curţii Constituţionale şi a prevederilor 

legii trimise la promulgare, precum  şi  a opiniilor exprimate,  membrii 

comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului 

Camerei Deputaţilor respingerea Legii lustraţiei, privind limitarea 



 

temporară a accesului la  unele funcţii şi demnităţi publice pentru 

persoanele care au făcut parte din structurile de putere şi din aparatul 

represiv al regimului comunist în 

 3

perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 

1989. 

uţionarea acestora 

otrivit legii şi atribuţiilor comisiilor parlamentare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

ăun 

ntocmit: expert Gheorghiu Valentin-Laurenţiu 

 
 

La punctul 2 al ordinii de zi, deputaţilor le-au fost prezentate, de 

către stafful Comisiei, cele mai importante cazuri ale petenţilor care s-au 

adresat Comisiei, membrii Comisiei recomandând sol
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