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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

Comisia pentru drepturile omului, culte  

şi problemele minorităţilor naţionale 

  

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 26 aprilie 2016 

 

La şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi 

problemele  minorităţilor naţionale - care a avut loc pe data de 26 

aprilie  2016 - pe ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Proiect de Lege pentru aderarea Guvernului României la cel de-al 

treilea Protocol, adoptat la Strasbourg, la 6 martie 1959, la Acordul 

general privind privilegiile şi imunităţile Consiliului Europei, 

adoptat la Paris, la 2 septembrie 1949 (PL-x 177/2016). 

2. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în 

străinătate (PL-x 185/2016). 

3. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.6 din Legea 

nr.416/2001 privind venitul minim garantat (PL-x 187/2016). 
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4. Propunere legislativă privind acordarea cetăţeniei române 

membrilor comunităţilor româneşti de pretutindeni, victime ale 

raptului teritorial sau conjuncturii istorice (PL-x 189/2016). 

5. Propunere legislativă pentru completarea art.53 din Legea 

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

190/2016). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea Articolului unic al Legii 

nr.376 din 28 decembrie 2007 pentru modificarea alin.(2) al art.1 

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.19/2005 privind 

realizarea Ansamblului Arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului 

(PL-x 191/2016). 

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

privind sistemul unitar de pensii publice (PL-x 192/2016). 

8. Propunere legislativă pentru modificarea art.17 alin.(1) din Legea 

nr.33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru 

Parlamentul European (PL-x 196/2016). 

9. Propunere legislativă pentru completarea articolului 2 al Legii 

nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, 

precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente (PL-x 198/2016). 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 8 deputaţi din numărul 

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

Tamara-Dorina Ciofu, Ioan Viorel Teodorescu, Tudor Ciuhodaru, 

Ioan-Sorin Roman, Kereskényi Gábor, Claudiu-Andrei Tănăsescu, 
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Remus Cernea. Au fost absenţi: dl deputat Nicolae Păun - din 

Grupul parlamentar al Minorităţilor Naţionale, domnii deputați 

Mircea Lubanovici și Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul 

parlamentar al PNL și dna deputat Elena Gabriela Udrea - neafiliată. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Ibram Iusein - 

Preşedintele comisiei. 

La lucrările şedinţei a participat - din partea Guvernului - 

reprezentantul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și 

Persoanelor Vârstnice, dna Georgeta Jugănaru - Directorul Direcţiei 

Asigurări Sociale din minister. 

Proiectul de lege de la punctul 1 a fost avizat favorabil cu 

unanimitate de voturi, în forma prezentată. 

 Și proiectul de lege de la punctul 2 al ordinii de zi a primit 

aviz favorabil cu unanimitate de voturi. 

 Propunerea legislativă înscrisă la punctul 3 al ordinii de zi a 

fost avizată favorabil, cu majoritate de voturi, dl deputat Remus 

Cernea votând împotrivă, întrucât aceasta ar fi populistă și nu are 

precizată sursa de finanțare. 

 În urma dezbaterilor asupra punctului 4 al ordinii de zi, 

membrii Comisiei au acordat aviz negativ propunerii legislative, cu 

majoritate de voturi, dl deputat Remus Cernea abţinându-se de la 

vot. Deputații au considerat că s-ar crea un paralelism legislativ cu 

prevederile art.11 din Legea cetățeniei nr.21/1991, cu modificările 

și completările ulterioare. 
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 Propunerea legislativă înscrisă la punctul 5 al ordinii de zi a 

fost avizată negativ, cu majoritate de voturi, întrucât deputații au 

considerat că s-ar încălca principiul contributivității - specific 

sistemului public de pensii. 

 Propunerea legislativă de la punctul 6 al ordinii de zi a fost 

avizată favorabil, cu majoritate de voturi. 

 Propunerea legislativă înscrisă la punctul 7 al ordinii de zi a 

fost avizată negativ, cu unanimitate de voturi. 

 Propunerea legislativă de la punctul 8 al ordinii de zi a fost 

avizată negativ, cu unanimitate de voturi, membrii Comisiei 

considerând că este un câștig pentru democrație ca numărul de 

semnături necesare pentru un cetățean care candidează independent 

în alegerile pentru Parlamentul European - și nu din partea vreunui 

partid - să fie doar de 6250, în loc de 100.000 de semnături. 

 Propunerea legislativă de la punctul 9 al ordinii de zi a fost 

avizată negativ, cu unanimitate de voturi, deputații din Comisie 

având în vedere faptul că aceasta este neconstituțională, întrucât ar 

limita numărul de mandate de parlamentar doar la două. 

 

PREŞEDINTE, 

Deputat 

 

Ibram Iusein 

 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu  
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