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Comisia pentru drepturile omului, culte    
şi problemele minorităţilor naţionale                                    

    
 

             SINTEZA 

lucrărilor comisiei din data de 25 octombrie 2016 

 
 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - din data de 25 octombrie 2016 - a avut următoarea 

ordine de zi:  

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.18/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul penal, Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum 

şi pentru completarea art.31 alin.(1) din Legea nr.304/2004 privind 

organizarea judiciară (PL-x 414/2016). 

2. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.35/2016 privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a 

publicităţii imobiliare nr.7/1996 (PL-x 419/2016). 



3. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.46/2016 pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal (PL-

x 420/2016). 

4. Proiect de Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de 

servicii transnaţionale (PL-x 421/2016). 

5.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.265/2008 

privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră (PL-x 

425/2016). 

6. Propunere legislativă privind Codul Rutier (PL-x 428/2016). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul 

muncii (PL-x 429/2016). 

8. Proiect de Lege pentru modificarea art.8 din Legea dreptului 

pacientului nr.46/2003 (PL-x 439/2016). 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.448/2006 republicată privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (PL-x 441/2016). 

10. Propunere legislativă privind Programul de solidaritate socială în 

favoarea pensionarilor cu venituri reduse (PL-x 442/2016). 

11. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare (PL-x 443/2016). 



12. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.154/2014 pentru 

modificarea art.184 alin.(6) şi (11) din Legea nr.95/2006 privind reforma în 

domeniul sănătăţii (PL-x 444/2016). 

13. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală (PL-x 445/2016). 

14. Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PL-x 444/2016). 

15. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.33/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind 

actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români (PL-x 

365/2016). 

16. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.47/2016 privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a 

alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru 

modificarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei 

Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

Electorale Permanente şi a Legii nr.288/2015 privind votul prin 

corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 

privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru 

organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente (PL-x 

453/2016). 



17. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.48/2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul culturii (PL-x 454/2016). 

18. Proiect de Lege pentru completarea art.230 alin.(2) din Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 458/2016). 

19. Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (1) a articolului 

502 din Codul Fiscal (Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal) (PL-x 

459/2016). 

20. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.78 din Legea 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap (PL-x 463/2016). 

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

privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 464/2016). 

22. Propunere legislativă privind "Legea Centenarului Marii Uniri de la 1 

Decembrie 1918" (PL-x 466/2016). 

23. Propunere legislativă privind măsurile de prevenire şi control a 

tuberculozei (PL-x 470/2016). 

 

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

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

Dorina Ciofu, Tudor Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei 

Tănăsescu, Valeriu Zgonea şi Remus-Florinel Cernea. 



Au fost absenţi: dl deputat Ioan Viorel Teodorescu - din Grupul 

parlamentar al PSD, dl deputat Nicolae Păun - din Grupul parlamentar al 

Minorităţilor Naţionale, dl deputat Mircea Lubanovici, dl Mihai-Alexandru 

Voicu - din Grupul parlamentar al PNL, precum şi dna Elena Gabriela 

Udrea - neafiliată.  

Din partea Guvernului au venit la lucrări - pentru susţinerea punctului 

de vedere al Guvernului la iniţiativele de pe ordinea de zi - următorii: Anca 

Berbecariu - Director adj. în cadrul Ministerul de Interne, comisar-şef 

Florentin Brăcea împreună cu comisar Ion-Adrian Şerbana din Direcţia 

Rutieră a Inspectoratului General al Poliţiei Române - ofiţer din cadrul 

Inspectoratului General al Poliţiei Române; au mai participat şi Simona 

Spinaru - Director General în cadrul M.A.E., dna Vasilica Imbrişcă - de la 

Ministerul Finaţelor Publice, dl Radu Ştefănescu - preşedintele Agenţia 

Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI), precum şi dna 

Gabriela Scutea - Secretar de stat în Ministerul Justiţiei, împreună cu dna 

Alina Ion - consilieră în cadrul aceluiaşi minister. 

 

Proiectele de Lege de la punctele 1 și 2 au fost avizate favorabil cu 

majoritate de voturi. 

Proiectele de Lege de la punctele 3 și 4 au fost avizate favorabil cu 

unanimitate de voturi de către membrii Comisiei. 

Proiectul de Lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi, dl deputat Remus Cernea votând împotrivă. 



Propunerile legislative de la punctele 6 şi 7 au fost avizate negativ, 

primul - cu unanimitate de voturi, iar al cel de-al doilea cu majoritate de 

voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 8 a fost avizat favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 9 a fost avizată negativ cu 

majoritate de voturi de membrii Comisiei, dl deputat Remus Cernea votând 

împotrivă. 

Şi propunerea legislativă de la punctul 10 a fost avizată negativ cu 

unanimitate  de voturi de către deputaţii din Comisie. 

Propunerea legislativă de la punctul 11 a fost avizată negativ cu 

majoritate de voturi de membrii Comisiei, dl deputat Remus Cernea 

abţinându-se de la vot. 

Şi propunerea legislativă de la punctul 12 a fost avizată negativ cu 

unanimitate  de voturi de către deputaţii din Comisie. 

Propunerea legislativă de la punctul 13 a fost avizată negativ cu 

majoritate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 14 a fost avizată favorabil cu 

majoritate de voturi de membrii Comisiei, dl deputat Remus Cernea 

abţinându-se de la vot. 

Iniţiativa legislativă de la punctul 15 a fost avizată favorabil cu 

unanimitate  de voturi de către deputaţii din Comisie. 



Membrii Comisiei au avizat favorabil, cu majoritate de voturi, 

proiectul de lege de la punctul 16. 

Proiectul de Lege de la punctul 17 a primit aviz negativ cu majoritate 

de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 18 a fost avizat favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 19 a fost avizată negativ cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de Lege de la punctul 20 a fost avizat favorabil cu majoritate 

de voturi, dl deputat Remus Cernea votând împotrivă. 

Proiectul de Lege de la punctul 21 a fost avizat favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă de la punctul 22 a fost avizată favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

Şi iniţiativa legislativă de la punctul 23 a fost avizată favorabil 

favorabil cu unanimitate de voturi. 

În zilele de 26 şi 27 octombrie 2016, deputaţii au desfăşurat activităţi 

de studiu individual. 
 

PREŞEDINTE, 
 

Deputat 
 

Iusein Ibram 
 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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