
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte    
şi problemele minorităţilor naţionale                                    

    
 

SINTEZA 

lucrărilor comisiei din datele de 23 şi 24 martie 2016 

 

Şedinţa  Comisiei  pentru  drepturile  omului,  culte  şi  problemele  

minorităţilor   naţionale care a  avut loc pe data de 23 martie  2016. Pe 

ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea Legii 500/2004 privind 

folosirea limbii române în locuri, relaţii şi instituţii publice (Pl-x 

65/2016). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.62/2015 pentru prorogarea unor termene prevăzute de 

Legea nr.2/2013 privind unele măsuri pentru degrevarea instanţelor 

judecătoreşti, precum şi pentru pregătirea punerii în aplicare a Legii 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-X 67/2016). 

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

nr.66/2015 privind prorogarea termenelor prevăzute la art.11 alin.(1), 

art.20 alin.(5) şi art.27 alin.(1) din Legea nr.165/2013 privind măsurile 

pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a 

imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în 

România (PL-X 68/2016). 
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4. Propunere legislativă pentru modificarea alin.(5) al art.65 din Legea 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 75/2016). 

5. Propunere legislativă pentru modificarea articolului 65 alineatul (4) 

din Legea nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice (PL-x 76/2016). 

6. Proiect de Lege privind ordinul european de protecţie, precum şi 

pentru modificarea şi completarea unor acte normative (Pl-x 71/2016). 

 

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

total de 12. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Tamara-Dorina 

Ciofu, Ioan Viorel Teodorescu, Kereskényi Gábor, Ioan-Sorin Roman, 

Claudiu-Andrei Tănăsescu, Remus Cernea şi Elena Gabriela Udrea. Au 

fost absenţi: dl deputat Ibram Iusein şi dl deputat Nicolae Păun - din 

Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale, dl deputat Mihai-

Alexandru Voicu şi dl deputat Mircea Lubanovici - din Grupul 

parlamentar al PNL, precum şi dl deputat Tudor Ciuhodaru - din Grupul 

parlamentar al PSD.   

Şedinţa a fost condusă de doamna deputat Tamara-Dorina Ciofu, 

Vicepreşedintele comisiei. 

 

 Iniţiativa legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi - la care 

dezbaterea generală a avut loc în şedinţa precedentă şi care a fost 

amânată pentru şedinţa prezentă - a primit aviz negativ, cu majoritate de 

voturi, dl deputat Remus Cernea votând pentru respingere. Domnia sa a 

solicitat - ca şi în şedinţa anterioară - să fie consemnat explicit modul în 

care dânsul votează fiecare iniţiativă legislativă aflată în dezbaterea 

Comisiei. 
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 În cadrul dezbaterii asupra proiectului de lege de la punctul 2, mai 

mulţi deputaţi au accentuat, în cuvântul lor, că a devenit o practică 

regretabilă ca - în aplicarea legilor - Guvernul să recurgă din ce în ce 

mai des la emiterea de ordonanţe pentru prorogarea termenelor de intrare 

în vigoare a legilor. În final, proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii 

de zi a primit aviz favorabil cu unanimitate de voturi. 

 În urma dezbaterilor asupra punctului 3 al ordinii de zi, membrii 

Comisiei au acordat aviz favorabil proiectului de lege cu majoritate de 

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

 Propunerea legislativă înscrisă la ultimul punctul 4 al ordinii de zi 

a fost respinsă, în urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, dl deputat 

Remus Cernea abţinându-se de la vot. 

 La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 5 al ordinii de zi 

- ce prevede o modificare progresivă a sistemului de pensii prin 

majorarea valorii punctului de pensie - dl deputat Remus Cernea a 

reiterat ideea că nu este bine să se modifice Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice, în funcție de interese conjuncturale și 

că trebuie ca Parlamentul și Guvernul să elaboreze cât mai curând o lege 

unitară a pensiilor. Din acest motiv, domnia sa a spus că votează 

împotriva inițiativei legislative în discuție. 

 Supunându-se la vot, membrii Comisiei au decis - cu majoritate de 

voturi și 1 vot împotrivă, al dlui deputat Cernea - acordarea unui aviz 

favorabil. 
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 La punctul 6 al ordinii de zi, s-a luat în discuție proiectul de lege 

privind ordinul european de protecţie, precum şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative. Membrii Comsiei au fost de acord că - 

în actualul context internațional tensionat, cauzat și de atentatele ce au 

avut loc în Belgia - acest proiect de lege este binevenit. Ca atare, acesta 

a primit votul unanim al membrilor Comisiei, inclusiv al domnului 

deputat Remus Cernea, fiind avizat favorabil. 

 
În data de 24 martie deputaţii au desfăşurat activităţi de studiu 

individual. 

 

 
VICEPREŞEDINTE, 

 
Deputat 

 
Tamara-Dorina Ciofu 

 
 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu  
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