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PROCESUL VERBAL 
 

al şedinţei comisiei din data de 10 septembrie 2008 
 

Pe data de 10 septembrie 2008, a avut loc şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale şedinţa Comisiei a avut pe 

ordinea de zi următoarele iniţiative legislative : 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Codului penal şi 

a Codului de procedură penală (Pl. x.389/2008). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 404/2008). 

3. Propunere legislativă de modificare a Legii nr.14/2003, Legea partidelor 

politice (P.l.x. 422/2008). 

4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

48/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.94/1999 

privind participarea României la procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor 

Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei şi exercitarea dreptului de 



regres al statului în urma hotărârilor şi convenţiilor de rezolvare pe cale amiabilă 

(PL.x 436/2008). 

 
La şedinţă au fost prezenţi un număr de 11 deputaţi din numărul total de 16 - 

respectiv domnii deputaţi Nicolae Păun, Ion Sasu, Ştefan Buciuta, Gheorghe 

Chiper, Ghervazen Longher, Mircea Teodor Iustian, Cătălin Lucian Matei, Nati 

Meir, Vasile Emilian Cutean, Petru Tărniceru şi Ioan Aurel Rus. Au fost absenţi: 

domnul deputat Anton Călin Constantin Popescu-Tăriceanu - din Grupul 

parlamentar al Partidului Naţional Liberal, domnul deputat Gheorghe Albu - din 

Grupul parlamentar al Partidului Democrat-Liberal, dl deputat Varga Attila şi dl 

deputat Haszman Pal-Peter din Grupul parlamentar al UDMR şi dl deputat Dumitru 

Becşenescu. Şedinţa a fost condusă de dl deputat Nicolae Păun, preşedintele 

Comisiei. 

Propunerea legislativă de la punctul 1 a primit aviy favorabil cu unanimitate 

de voturi. 

Iniţiativa legislativă de la punctul 2 a fost respinsă cu unanimitate de voturi.  

Şi iniţiativa legislativă de la punctul 3 a fost respinsă cu unanimitate de voturi 

de către membrii Comisiei. 

Propunerea legislativă de la punctul 3 a primit aviz negativ cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 4 a primit aviz favorabil cu unanimitate de 

voturi. 
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