
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte    
şi problemele minorităţilor naţionale                             

    

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 10 mai 2016 
 

La şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - care a avut loc pe data de 10 mai 2016 - pe 

ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei Avocatului 

Copilului (PL-x 139/2016). 

2. Propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind 

exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor 

obiective de interes naţional, judeţean şi local (PL-x 209/2016). 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul 

penal (PL-x 215/2016). 

4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(2), (3) şi (5) ale art.5 

din Legea nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a 

Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea 

Autorităţii Electorale Permanente (PL-x 216/2016). 

5. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 

nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod 

abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (PL-x 217/2016). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind 

Codul de procedură civilă (PLx 218/2016). 
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7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.14/2003, a partidelor politice (PLx 219/2016). 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.5/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 223/2016). 

9. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul sistemul unitar de pensii publice (PLx 225/2016). 

10. Proiect de Lege privind declararea zilei de 26 octombrie - Ziua 

Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă din 1944-1962, ziua 

Partizanilor Anticomunişti (PLx 231/2016). 

11. Proiect de Lege privind declararea zilei de 21 iulie - Ziua Banatului 

(PLx 232/2016). 

12. Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor 

şi faptelor cu caracter comunist şi a promovării cultului persoanelor 

vinovate de săvârşirea unor infracţiuni de genocid contra umanităţii şi de 

crime de război (PLx 233/2016). 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 235/2016). 

14. Propunere legislativă pentru modificarea Art.96 din Legea 

nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PLx 

236/2016). 

15. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente, şi a Legii nr. 115 din 19 mai 2015 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea 
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Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor 

locali (PLx 237/2016). 

16. Propunere legislativă pentru completarea Legii 286 din 2009 - Codul 

Penal cu infracţiunea "Înşelăciunea privind date sau caracteristici ale 

vehiculelor" (PLx 239/2016). 

17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 

din 2003 - Codul Muncii (PLx 240/2016). 

18. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.208/2015 privind 

alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PLx 

242/2016). 

19. Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.309/2002 privind 

recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat 

stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii 1950-

1961 (PLx 244/2016). 

20. Diverse. 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 7 deputaţi din numărul 

total de 12. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, 

Tudor Ciuhodaru, Kereskényi Gábor, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-

Andrei Tănăsescu, Elena Gabriela Udrea şi Remus Cernea. Au fost 

absenţi: dl deputat Nicolae Păun - din Grupul parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale,  domnii deputaţi Mircea Lubanovici şi Mihai-

Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar al PNL, dl deputat Ioan 

Viorel Teodorescu, precum şi dna deputat Tamara-Dorina Ciofu - din 

Grupul parlamentar al PSD. 
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Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Ibram Iusein, 

preşedintele Comisiei.  

Propunerea legislativă de la punctul 1 a fost avizată negativ, cu 

majoritate de voturi, dl deputat Remus Cernea votând împotriva 

respingerii iniţiativei legislative. 

Propunerea legislativă de la punctul 2 a primit aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi.  

Proiectul de Lege de la punctul 3 a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 4 a fost avizată negativ cu cu 

majoritate de voturi, 1 abţinere şi 1 vot contra. 

Propunerea legislativă de la punctul 5 a fost avizată negativ cu 

unanimitate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 6 a fost avizată favorabil cu 

unanimitate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 7 a fost avizată negativ cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 8 a primit aviz favorabil, cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 9 a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi; dl deputat Cernea abţinându-se de la vot. 

Proiectul de Lege de la punctul 10 a fost avizat negativ, cu 

majoritate de voturi, dl deputat Cernea votând în favoarea avizării 

favorabile a acestuia. 
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Propunerea legislativă de la punctul 11 a primit aviz favorabil, cu 

unanimitate de voturi.  

Propunerea legislativă de la punctul 12 a fost avizată negativ cu 

majoritate de voturi. 

Propunerile legislative de la punctele 13 şi 14 au fost avizate 

negativ cu majoritate de voturi. La iniţiativa legislativă de la punctul 13, 

dl deputat Remus Cernea s-a abţinut de la vot. 

Propunerea legislativă de la punctul 15 a fost avizată negativ cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 16 a primit aviz negativ cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 17 a fost avizată negativ cu 

majoritate de voturi, dl deputat Cernea abţinându-se de la vot. 

Propunerile legislative de la punctul 18 şi 19 au primit - cu 

majoritate de voturi - avize favorabile din partea membrilor Comisiei.   

La ultimul punct de pe ordinea de zi – “Diverse”, deputaţii au 

stabilit de comun acord - în legătură cu prezenţa deputaţilor la 

dezbaterile Comsiei - ca aceasta să se circumscrie Regulamentului 

Camerei Deputaţilor şi Regulamentului propriu al Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor, urmând ca acesta 

din urmă să fie actualizat în ceea ce priveşte modalitatea regulamentară 

de desfăşurare a şedinţelor Comisiei. 
 

   
PREŞEDINTE 

 
Deputat 

Ibram Iusein 
 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu  
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