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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 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 
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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) 

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

Vicepreşedintele comisiei. 

 Iniţiativa legislativă de la primul punct al ordinii de zi - la care 

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

amânată pentru şedinţa din 23 martie - a primit aviz negativ, cu 

majoritate de voturi, dl deputat Remus Cernea votând pentru respingere; 

domnia sa solicitând - ca şi în şedinţa anterioară - ca să fie consemnat 

explicit în procesul verbal modul în care dânsul votează fiecare iniţiativă 

legislativă aflată în dezbaterea Comisiei. 

 

 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. Mai mult chiar, dna deputat Ciofu, în calitate de 

vicepreşedinte al Comisiei şi preşedinte de şedinţă a rugat stafful 

Comisiei să trimită Guvernului o adresă în care să se ceară precizări 

asupra asumării şi respectării acestui ultim termen prorogat în aplicarea 

Legii 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. 

 În final, proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi a primit 

aviz favorabil cu unanimitate de voturi. 
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 În cadrul dezbaterilor la punctul 3 al ordini de zi, a luat cuvântul dl 

deputat Ibram Iusein care a relevat că la Autoritatea Națională pentru 

Restituirea Proprietăților (A.N.R.P.) mai există persoane cu zeci de 

dosare nesoluționate, în timpul regimului comunist fiind făcute multe 

exproprieri pentru cauză de utilitate publică și că domnia sa a depus chiar 

o inițiativă legislativă reparatorie pentru proprietarii de locuințe demolate 

din cauze de utilitate publică. 

 Mai mulți membri ai Comisiei - printre care domnii deputați 

Remus Cernea și Kereskényi Gábor - au remarcat că, în alte țări foste 

comuniste din Uniunea Europeană, s-au acordat despăgubiri în echivalent 

pentru fostele proprietăți confiscate în timpul comunismului, acelea fiind 

și ele plafonate ca sume. În același sens s-a pronunțat și dna deputat 

Elena Udrea care a evidențiat că mai sunt în lucru circa 14.000 de dosare 

la A.N.R.P. și că inițiativa Guvernului Ponta de a se impozita cu 80% 

restituirile provenite din valorificarea drepturilor litigioase era oportună. 

 La observația dlui deputat Kereskényi Gábor că nu se mai depun 

dosare pentru restituiri de proprietăți la A.N.R.P, dna deputat Tamara 

Ciofu a afirmat că mai există chiar în colegiul său probleme cu restituirile 

solicitate de comunitatea armeană din Botoșani. 

 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. 
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 În cadrul dezbaterilor asupra punctului 4 al ordinii de zi, prin care 

s-ar permite pensionarea anticipată cu doi ani a celor expuși la noxe de 

capacitățile industriale puternic poluante din orașul de domiciliu, dna 

deputat Tamara Ciofu a accentuat că inițiativa legislativă în dezbatere mu 

are la bază un studiu de impact asupra sănătății publice a beneficiarilor 

posibili ai viitoarei legi.  

 Dl deputat Kereskényi Gábor a observat că compensațiile pentru 

expunerea la noxe industriale trebuie acordate în funcție de condițiile 

locului de muncă, iar nu de localitatea de domiciliu, chiar dacă aceasta se 

află în preajma unei întreprinderi poluante. 

 Dl deputat Remus Cernea a apreciat că propunerea legislativă nu 

este oportună, încercând să combată efectele poluării, în loc să înlăture 

cauza acesteia; în acest context domnia sa a spus că ar trebui creat un 

cadru legislativ mai strict, astfel încât să se interzică tehnologiile 

dovedite nocive. De aceeași părere a fost și dna deputat Tamara Ciofu 

care a adăugat că soluția corectă era să se îmbunătățească tehnologiile de 

filtrare ale noxelor, nu să se acorde pensionări anticipate. 

 În consecință, propunerea legislativă înscrisă la 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 - a luat cuvântul dl deputat Ibram 
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Iusein care a subliniat că nu există prevăzută o posibilitate legală pentru 

cetățeanul care nu s-a pensionat, dar dorește să i se facă calculul pensiei 

de care ar putea beneficia, în ipoteza unui stagiu complet de cotizare, cu 

excepția celor din sistemul Ministerului Justiției. Domnia sa a spus că în 

Dobrogea există mulți concetățeni care ar vrea să afle de ce pensie pot 

beneficia și că ar trebui ca Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale 

și Persoanelor Vârstnice să ofere, la cerere, o posibilitate în acest sens. 

 Dl deputat Remus Cernea a reiterat ideea că nu este bine să se 

modifice, în funcție de interese conjuncturale, Legea nr.263/2010 privind 

sistemul unitar de pensii publice 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.  

 

 La ultimul punct 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. 
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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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