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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

  

 

 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din datele de 31 martie 2016 

Şedinţa  Comisiei  pentru  drepturile  omului,  culte  şi  

problemele  minorităţilor   naţionale care a  avut loc pe data de 31 

martie  2016. Pe ordinea de zi a şedinţei au fost înscrise următoarele 

puncte: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea prevederilor art.3, lit.u 

şi art.32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24 din 5 martie 

2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii 

(PL-x 42/2016). 

2. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2015 pentru completarea art.29 din Legea 
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nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PL-X 

83/2016). 

3.  Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.269 din 2009 

privind Codul penal (PL-X 85/2016). 

4. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.263/2010 

privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 88/2016). 

5. Propunere legislativă pentru modificarea art.165 din Legea nr.263 

din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice 

(PL-x 89/2016). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.53/2003 - Codul Muncii (PL-x 90/2016). 

7.  Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

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

91/2016) 

8.  Propunere legislativă privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua 

Ziaristului Român" (PL-x 97/2016) 

 

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, Ioan Viorel Teodorescu, Tudor Ciuhodaru, 

Kereskényi Gábor, Ioan-Sorin Roman, Claudiu-Andrei Tănăsescu şi 

Remus Cernea. Au fost absenţi: dl deputat Nicolae Păun - din 

Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale, dl deputat Mihai-

Alexandru Voicu şi dl deputat Mircea Lubanovici - din Grupul 
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parlamentar al PNL, precum şi dna deputat Elena Gabriela Udrea – 

neafiliată. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Ibram Iusein, Preşedintele 

Comisiei. 

 

 La dezbaterea propunerii legislative de la punctul 1 al ordinii 

de zi, dl deputat Remus Cernea - în calitate de iniţiator - a evidenţiat 

că abrogarea Legii nr.187 din 7 decembrie 1999 privind accesul la 

propriul dosar şi deconspirarea securităţii ca poliţie politică prin 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2008 privind accesul la 

propriul dosar şi deconspirarea Securităţii nu a mai permis oricărui 

cetăţean interesat - aşa cum era prevăzut iniţial în textul legii - să 

afle dacă un preot sau un reprezentant al nui cult a fost informator al 

fostei Securităţi. Iniţiativa domniei sale vine tocmai să restabilească 

situaţia juridică iniţială din textul legii abrogate - care era în acord 

cu principiile şi libertăţile democratice. În plus, a mai adăugat 

domnia sa, având în vedere că mai există - în arhiva Consiliului 

Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (C.N.S.A.S.) - un 

volum foarte mare de dosare al fostei Securităţi care nu au fost încă 

verificate, există şansa ca avizele date C.N.S.A.S. să fie revizuite în 

anumite cazuri, dându-se o rezoluţie contrară celei iniţiale. De 

aceea, iniţiativa legislativă în discuţie a prevăzut şi acest aspect. 

 În sprijinul avizării favorabile a propunerii legislative, s-a 

pronunţat şi dna deputat Tamara Ciofu, vicepreşedintele Comisiei, 
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care a amintit că mulţi preoţi au încălcat taina spovedaniei - în 

timpul regimului comunist - colaborând cu Securitatea, în calitate de 

informatori. În context, dl deputat Ibram Iusein, preşedintele 

Comisiei, a accentuat că - atât timp cât unui laic i se solicită, în 

anumite condiţii ale carierei, un aviz din partea C.N.S.A.S că n-a 

făcut poliţie politică - cu atât mai important este, din punct de 

vedere moral, un astfel de aviz pentru un reprezentant al unui cult. 

 În final, iniţiativa legislativă de la punctul 1 al ordinii de zi a 

primit aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei 

fiind de acord că aflarea adevărului despre colaboratorii fostei 

Securităţi este de natură să contribuie la însănătoşirea democraţiei 

din România. 

 Proiectul de lege de la punctul 2 - care acordă angajatorilor 

din România un răgaz de 3 ani pentru a aduce condiţiile de muncă 

oferite în acord cu normele europene - a primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 

 În urma dezbaterilor asupra punctului 3 al ordinii de zi, 

membrii Comisiei au acordat - cu majoritate de voturi - aviz negativ 

iniţiativei legislative, dl deputat Remus Cernea votând împotrivă. În 

cadrul dezbaterilor o parte dintre membrii Comisiei au subliniat că 

reincriminarea insultei şi calomniei ar fi de natură să limiteze 

abuzurile libertăţii de exprimare ale  jurnaliştilor. Dl deputat Remus 

Cernea a subliniat că - pentru rezolvarea acestor situaţii - există deja 

soluţia proceselor de despăgubiri civile şi că reincriminarea insultei 
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şi calomniei ar permite intimidarea ziariştilor care încearcă să 

demaşte corupţii. 

 În urma dezbaterilor, propunerea legislativă înscrisă la 

punctul 4 al ordinii de zi a fost avizată favorabil cu majoritate de 

voturi, dl deputat Remus Cernea votând împotrivă. 

 Propunerea legislativă de la punctul 5 al ordinii de zi a fost 

avizată favorabil cu majoritate de voturi. Dl deputat Remus Cernea 

a votat împotriva inițiativei legislative în discuție. 

 Supunându-se la vot propunerea legislativă de la punctul 6 al 

ordinii de zi, membrii Comisiei au decis - cu unanimitate de voturi - 

acordarea unui aviz negativ. 

 Propunerea legislativă de la punctul 7 al ordinii de zi a fost 

avizată favorabil cu majoritate de voturi. Dl deputat Remus Cernea 

a votat împotriva inițiativei legislative în discuție. 

 Propunerea legislativă înscrisă la punctul 8 al ordinii de zi a 

fost avizată favorabil cu unanimitate de voturi. 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat 

 

Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu  
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