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Comisia pentru drepturile omului, culte    
şi problemele minorităţilor naţionale                             
    

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei Comisiei din data de 19 aprilie 2016 

 

 

La şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - care a avut loc pe data de 19 aprilie  2016 - pe 

ordinea de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1.  Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.2/2016 pentru suspendarea art.96 alin.(1) lit.f) din Legea 

nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de 

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PL-x 

141/2016). 

2. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul Penal (PL-x 153/2016). 

3. Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.286/2009 privind 

Codul Penal (PL-x 154/2016). 

4. Propunere legislativă privind completarea Legii educaţiei naţionale 

nr.1/2011 (PL-x 155/2016). 

5. Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.309/2002 

privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au 
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efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii 

în perioada 1950-1961 (PL-x 158/2016). 

6. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.25 al 

Legii drepturilor pacientului nr.46/2003 (PL-x 164/2016). 

7. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.155/2010 a poliţiei locale, republicată (PL-x 166/2016). 

8. Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea Legii 

nr.124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale (PL-x 

167/2016). 

9. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii (PL-x 169/2016). 

10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii sănătăţii mintale şi a 

protecţiei persoanelor cu tulburări psihice nr.487/2002 (PL-x 171/2016). 

11. Diverse. 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 10 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, Mircea Lubanovici, Claudiu-Andrei 

Tănăsescu, Remus Cernea, Elena Gabriela Udrea. Au fost absenţi: dl 

deputat Nicolae Păun - din Grupul parlamentar al Minorităţilor 

Naţionale, dl deputat Mihai-Alexandru Voicu - din Grupul parlamentar 

al PNL. 

 

La lucrările şedinţei au participat - din partea Guvernului - doamna 

Teodor Corina - coordonator pentru relaţia cu Parlamentul de la 

Ministerul Sănătăţii, dna Gabriela Scutea - Secretar de stat la Ministerul 
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Justiţiei, precum şi dl Radu Geamănu - consilier juridic în cadrul 

Direcţiei Eliberarea Acte Normative din acelaşi minister. 

Dezbaterea proiectului de lege de la punctul 1 a suscitat 

controverse atât între membrii Comisiei, cât şi între deputaţi şi 

reprezentanţii Guvernului prezenţi la dezbateri. Astfel, aceştia din urmă 

au susţinut că măsura adoptată de Guvern prin acest proiect de lege nu 

încalcă drepturile şi libertăţile fundamentale, fiind determinată de un 

abuz de drept în domeniul liberării condiţionate. Aceştia au mai relevat  

că au loc acum consultări între Ministerul Justiţiei şi Ministerul 

Educaţiei Naţionale, în cadrul unui grup de lucru, pentru a se putea 

preciza când se poate acorda liberarea condiţionată pentru elaborarea de 

lucrări ştiinţifice şi cărţi pe perioada detenţiei. 

 Dna deputat Elena Udrea a criticat poziţia Ministerul Justiţiei şi 

iniţiativa Guvernului, subliniind că această prevedere - pentru reducerea 

perioadei de detenţie pentru scrierea de lucrări ştiinţifice - există în toate 

ţările membre U.E. şi că existenţa corupţiei la nivelul penitenciarelor şi a 

comisiilor care apreciază calitatea lucrărilor deţinuţilor nu trebuie să fie 

motive pentru astfel de soluţii legislative care încalcă, până la urmă, 

drepturile persoanelor private de libertate. 

În acelaşi sens, dl deputat Remus Cernea a adăugat că, de fapt, se 

încearcă să se combată corupţia celor din comisiile de evaluare a 

lucrărilor, dar printr-o măsură nejustificată. Domnia sa a evidenţiat că 

problema de fond este abuzul comis de acele persoane aflate în detenţie 

care profită de portiţele legii pentru a-şi reduce pedeapsa şi că exista o 

soluţie simplă: să s verifice cât timp au avut deţinuţii să lucreze, unde s-

au documentat şi câţi dintre cei care scriu lucrări în închisoare au mai 

scris înainte de a fi condamnaţi. 



 4

Dl deputat Cernea a precizat că s-ar putea avea în vedere, pentru a 

curma abuzurile de drept, o diminuare a reducerii din pedeapsă de la 30 

de zile la numai 20 de zile, pentru o lucrare scrisă, dar că măsura iniţiată 

de Ministrul Justiţiei creează o discriminare a celor care pot face munca 

intelectuală, în raport cu cei care doar muncă fizică şi care nu intră sub 

incidenţa iniţiativei legislative în dezbatere. 

 În finalul dezbaterii, proiectul de lege nu a întrunit numărul de 

voturi necesar, dl deputat Remus Cernea fiind printre cei care au votat 

împotrivă. Prin urmare, proiectul de lege a fost avizat negativ. 

Propunerile legislative de la punctele 2, 3 şi 4 au primit aviz 

negativ cu unanimitate de voturi din partea membrilor Comisiei. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi, deşi nu avea menţionată sursa de finanţare de către 

iniţiator. Dl deputat Remus Cernea a votat împotrivă. 

Iniţiativa legislativă de la punctul 6 a rămas fără obiect, întrucât 

exista o reglementare identică în domeniul sănătăţii, care este în vigoare. 

Propunerile legislative de la punctele 7, 8 şi 9 au primit aviz 

negativ cu unanimitate de voturi. 

Iniţiativa legislativă de la punctul 10 a fost avizată negativ cu 

majoritate de voturi. 

 

La punctul “Diverse” a mai participat, din partea Institutului 

Român pentru Drepturile Omului, dna Irina Zlătescu-Moroianu, precum 

şi reprezentanţi din partea Regiei Autonome - Administraţia 

Patrimoniului Protocolului de Stat. A fost ridicată problema inadecvării 

sediului actual al I.R.D.O, pentru care ordonator de credite este Camera 

Deputaţilor. 
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Dna deputat Tamara Ciofu - în calitate de vicepreşedinte al 

Comisiei, dar şi de membru onorific al Consiliului de conducere al  

I.R.D.O. - a subliniat că I.R.D.O. nu are un sediu adecvat, cel actual 

fiind într-un bloc încadrat în clasa I de risc seismic. În plus, directorul 

I.R.D.O., dna Zlătescu-Moroianu a adăugat că pentru un institut care 

este recunoscut de ONU şi a făcut demersuri către Secretarul general al 

Camerei Deputaţilor încă din ianuarie curent, fără vreun rezultat. 

În urma discuţiilor între directorul I.R.D.O. şi reprezentanţii 

R.A.A.P.P.S. şi - pe baza sugestiilor venite din partea dnei deputat 

Tamara Ciofu şi a dnei deputat Elena Udrea - s-a convenit de comun 

acord asupra găsirii unui sediu corespunzător şi în colaborare cu 

Primăria municipiului Bucureşti. 
 

 

   
PREŞEDINTE, 

 
Deputat 

 
Ibram Iusein 

 
 

 

 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu  
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