
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte    
şi problemele minorităţilor naţionale                             
    

PROCESUL VERBAL 

al şedinţelor comisiei din datele de 3 şi 5 noiembrie 2015 

 

Pe  ordinea de zi a şedinţei  Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale  din data de 3 noiembrie 2015 

au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 

formelor de discriminare (PLx 501/2015). 

2. Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii 

nr.178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor 

folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, 

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Parchetul 

Naţional Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele 

judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori 

judecătoreşti (PLx 718/2015). 

3. Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice (PLx 720/2015). 

4. roiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 729/2015). 
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5. Propunere legislativă pentru completarea art.1 din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război (PLx 732/2015). 

6. Propunere legislativă privind modificarea şi completarea 

Legii nr.17/07/03/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-

cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a 

Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în 

administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie 

agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului  (PLx 733/2015 ). 

7. Propunere legislativă pentru completarea alin.(1), art.88 din 

Legea nr.53/2003, Codul muncii, republicată (PLx 734/2015). 

8. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.37/2015 pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei 

române nr.21/1991 (PLx 738/2015). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 deputaţi din numărul 

total de 11. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Tudor 

Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Kereskényi Gábor, Ioan Viorel 

Teodorescu, Claudiu-Andrei Tănăsescu, Mircea Lubanovici Remus-

Florinel Cernea, precum şi doamna Tamara-Dorina Ciofu şi doamna 

Elena Gabriela Udrea. A fost absent: domnul deputat Mihai-Alexandru 

Voicu din Grupul parlamentar al PNL. 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, 

preşedintele comisiei. 
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 Dezbaterea proiectului de lege înscris la primul punct al ordinii de 

zi, pentru care Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi sunt 

sesizate pentru raport, a fost amânată două săptămâni, urmând ca, în 

acest interval de timp, iniţiatorul să formuleze un punct de vedere. 

 Proiectul de lege înscris la punctul doi al ordinii de zi a primit, în 

urma dezbaterilor,  un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 

 La proiectul de lege înscris la punctul trei al ordinii de zi, domnul 

deputat Remus Cernea a formulat un amendament, propunând ca, la 

prevederea iniţială, potrivit căreia femeile care au vârsta de minim 55 de 

ani, cu stagiul complet de cotizare, care au născut şi crescut până la 10 

ani trei copii, să beneficieze de reducerea vârstei de pensionare cu un an, 

iar cele care îndeplinesc aceleaşi condiţii, dar au crescut patru sau mai 

mulţi copii să beneficieze de reducerea vârstei de pensionare cu doi ani, 

să se adauge o prevedere similară cu privire la bărbaţii care îşi cresc 

copiii până la vârsta de 10 ani. 

 Amendamentul a fost respins, în urma dezbaterilor, cu majoritate 

de voturi.  

 Proiectul de lege, în forma prezentată, a primit un aviz favorabil, 

cu majoritate de voturi. 

 Proiectul de lege înscris la punctul patru al ordinii de zi a primit un 

aviz favorabil, cu unanimitate de voturi.  

 La dezbaterea propunerii  legislative înscrise la punctul cinci al 

ordinii de zi a participat, ca reprezentant al Ministerului Apărării 

Naţionale, domnul Viorel Mihalcea, şef secţie „Asistenţă Veterani”. 

Domnia sa a precizat că deşi în materia drepturilor omului operează 

principiul universalităţii, totuşi cetăţenia nu este de natură strict 
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onorifică, ea generând şi o serie de obligaţii. Astfel că, acordarea calităţii 

de veteran de război persoanelor care au pierdut cetăţenia română, chiar 

din motive neimputabile lor sau le-a fost ridicată fără voia lor, ar putea să 

genereze grave disfuncţionalităţi, inclusiv la nivel interstatal. Motiv 

pentru care Ministerul Apărării Naţionale nu susţine această inţiativă 

legislativă. 

 În urma dezbaterilor, propunerea legislativă a fost respinsă, cu 

majoritate de voturi. 

 La propunerea legislativă înscrisă la punctul şase al ordinii de zi, a 

participat, din partea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

doamna consilier juridic Elena Filip, care a precizat că ministerul nu 

susţine iniţiativa legislativă deoarece, pe de-o parte aceasta contravine 

prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană şi, 

pe de altă parte prezintă şi o serie de lacune de tehnică legislativă. 

 Membrii comisiei au respins propunerea legislativă, cu unanimitate 

de voturi. 

 Propunerea legislativă înscrisă la punctul şapte al ordinii de zi a 

primit un aviz favorabil, cu unanimitate de voturi, la fel ca şi proiectul de 

lege înscris la ultimul punct al ordinii de zi. 

La finalul şedinţei, dl deputat Kereskényi Gábor a solicitat ca la 

şedinţele viitoare ale Comisiei - să fie invitaţi din partea ministerelor 

numai reprezentanţi de rang inalt, începând de la secretari de stat în sus. 

 

 

Pe  ordinea de zi a şedinţei  Comisiei pentru drepturile omului, 

culte şi problemele minorităţilor naţionale  din data de 5 noiembrie 2015 

au fost înscrise următoarele puncte: 
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1. Propunere legislativă pentru adoptarea directivei UE în domeniul 

muncii - repausul săptămânal (PLx 735/2015). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea art.12 din Legea drepturilor 

pacientului nr.46/2003 (PLx745/2015). 

3. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 

stimularea ocupării forţei de muncă (PLx 751/2015). 

4. Propunere legislativă pentru completarea art.382 din Legea 

nr.287/2009 privind Codul civil  (PLx 752/2015). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 9 deputaţi din numărul 

total de 11. Astfel, au fost prezenţi domnii deputaţi: Nicolae Păun, Tudor 

Ciuhodaru, Ioan-Sorin Roman, Ioan Viorel Teodorescu, Claudiu-Andrei 

Tănăsescu, Mircea Lubanovici Remus-Florinel Cernea, precum şi 

doamna Tamara-Dorina Ciofu şi doamna Elena Gabriela Udrea. Au fost 

absenţi: domnul deputat Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul 

parlamentar al PNL şi dl deputat Kereskényi Gábor - din Grupul 

parlamentar al UDMR. 

 

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun, 

preşedintele comisiei. 

 

Propunerea legislativă înscrisă la primul punct al ordinii de zi a fost 

respinsă de membrii comisiei, cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege înscris la punctul doi al ordinii de zi a primit un 

aviz favorabil, cu unanimitate de voturi. 
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În urma dezbaterilor, propunerea legislativă înscrisă la punctul trei 

al ordinii de zi a fost respinsă, cu unanimitate de voturi. 

Propunerea legislativă înscrisă la ultimul punct al ordinii de zi a 

fost adoptată, cu unanimitate de voturi. 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat 

 

Nicolae Păun 

 
 

Întocmit: cons.Laurenţiu Gheorghiu 
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