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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTA ŢILOR 

Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  

 

SINTEZA 

       lucrărilor comisiei din data de 24 octombrie 2017 

 

 

Pe data de 24 octombrie 2017 a avut loc şedinţa Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, care a 

avut următoarea ordine de zi: 

1. Întâlnirea membrilor Comisiei cu preşedintele Autorităţii Naţionale 

pentru Cetăţenie şi cu reprezentanţi ai petenţilor care au formulat 

plângeri referitoare la înregistrarea cererilor de redobândire a 

cetăţeniei române exclusiv prin programare prealabilă online. 

2. Proiect de Lege pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei 

referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor 

la partidele de fotbal şi la alte evenimente sportive, adoptată la Saint-

Denis la 3 iulie 2016, semnată de către partea română la Budapesta la 

29 noiembrie 2016, precum şi pentru aprobarea încetării valabilităţii, 
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prin denunţare, a Convenţiei europene privind violenţa şi ieşirile 

necontrolate ale spectatorilor cu acazia manifestărilor sportive, în 

special la meciurile de fotbal, adoptată la Strasbourg, la 19 august 

1985  (PLx 334/2017). 

3. Proiect de Lege pentru ratificarea rezoluţiei Adunării Statelor Părţi 

(ASP) la Statutul de la Roma al Curţii Penale Internaţionale (CPI), 

adoptată de cea de-a XIV-a sesiune a ASP la Statutul de la Roma al 

CPI (14/Res.2), la 26 noiembrie 2015, privind articolul 124 din 

Statutul Curţii Penale Internaţionale, adoptat la Roma, la 17 iulie 1998 

(PLx 335/2017). 

4. Proiect de Lege privind precursorii de explozivi, precum şi pentru 

modificarea şi completarea unor acte normative (PLx 342/2017). 

5. Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în 

sistemul public de pensii (PLx 345/2017). 

6. Propunere legislativă pentru completarea art.271 din Legea 

nr.95/2016 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 346/2017). 

7. Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.3/2017 

privind unele măsuri pentru administraţia publică centrală (PLx 

347/2017). 

8. Proiect de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului 

nr.4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal (PLx 348/2017). 

9.  Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni (PLx 

350/2017). 



 

3 
 

10. Proiect de Lege pentru acordarea de servicii medicale unor 

categorii de persoane şi pentru completarea art.2 din Legea 

nr.406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut 

calitatea de şef al statului român (PLx 351/2017). 

11. Proiect de Lege pentru modificarea art.28 alin.(3) din Legea 

nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi a art.90 

alin.(3) din Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative (PLx 

360/2017). 

12. Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind 

Codul fiscal (PLx 361/2017). 

13. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (PLx 362/2017). 

14. Proiect de Lege privind externarea din unitățile sanitare a 

persoanelor de religie mozaică decedate (PLx 384/2017). 

 

 

La şedinţa Comisiei au fost prezenţi un număr de 12 deputaţi din 

numărul total de 13. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram 

Iusein, Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Vlad Sergiu Cosmin, 

Petre-Florin Manole, Elvira Şarapatin, Kulcsár-Terza József-György, 

Benkö Erika, Ana Adriana Săftoiu, Vlad-Emanuel Duruş,  Ionuţ-

Marian Stroe  Gabriel Petrea. A absentat: dl deputat George Ionescu - 

din Grupul parlamentar al PNL.  
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Au participat ca invitați, la dezbateri, din partea Guvernului, dl 

Ovidiu Iane, Secretarul de Stat Ovidiu Iane din cadrul Ministerului 

pentru Românii de Pretutindeni, la punctul Diverse, precum și dl 

Andrei Tinu – președintele Autorității Naționale pentru Cetățenie, 

însoțit de dl Amet Varol, vicepreședinte al aceleiași instituții. Au 

mai participat la lucrări, pentru punctul 3 al ordinii de zi, dna 

Laura Streșină – consilier juridic la M.A.E., precum și dl Cosmin 

Butuza – Secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului, 

pentru punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Din partea petenților, au participat - la punctul 1 al ordinii de 

zi - președintele Asociației „Frații Golescu”, dl Ruslan Deleanu, 

însoțit de dl  Cristian Zaharia.  

 

La punctul 1 al ordinii de zi, membrii Comisiei au discutat pe 

marginea petiției reprezentanților Asociației „Frații Golescu”. Astfel, 

dl Andrei Tinu – președintele și dl Amet Varol - vicepreședintele 

Autorității Naționale pentru Cetățenie au susținut că măsura 

înscrieii numai on-line pentru cetățenii de etnie română, din 

spațiul ex-sovietic și fostele teritorii care au aparținut României 

înainte de cele două războaie mondiale și care vor să dobândească 

cetățenia română a fost o măsură bună, care a curmat cozile de la 

A.N.C. și care a înlăturat dezordinea și corupția generate de 

numărul mare de solicitanți. De asemenea, a eliminat drumurile 

foarte lungi ale solicitanților între localitățile de domiciliu și 

București. În plus, cei doi au arătat că documentele pentru 
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obținerea cetățeniei se pot depune și la consulatele și ambasadele 

române din statele de rezidență ale solicitanților.  

În replică, reprezentanții petenților au cerut un tratament 

egal, conform Constituției, ca și pentru persoanele de alte etnii 

care doresc să devină cetățeni români, subliniind că legea 

cetățeniei, în forma sa actuală, obligă autoritățile de resort să 

primească efectiv dosarul solicitantului la ghișeu și că, până la 

modificarea acesteia, ea trebuie aplicată. 

Membrii Comisiei au solicitat petenților și conducerii A.N.C. 

să găsească soluții de compromis, pentru a debloca situația 

conflictuală. 

 

La punctul 2 și la punctul 3 al ordinii de zi, deputaţii au decis - 

cu unanimitate de voturi - avizarea favorabilă a inițiativelor legislative 

Și la punctul 4 al ordinii de zi, deputații au hotărât acordarea 

unui aviz favorabil cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 5 a primit aviz aviz negativ cu 

majoritate de voturi. 

Inițiativele legislative de la punctele 6 și 7 au primit aviz 

favorabil, prima dintre ele cu unanimitate de voturi, iar cealaltă cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 8 a primit aviz favorabil cu 

majoritate de voturi. 

Proiectul de lege de la punctul 9 a primit aviz favorabil cu 

unanimitate de voturi. 
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Inițiativele legislative de la punctele 10 și 11 au fost avizate 

negativ, cu majoritate de voturi. 

Proiectele de lege de la punctele 12 și 13 au primit aviz favorabil 

cu unanimitate de voturi. 

Proiectul de la lege de la punctul 14 a fost avizat favorabil cu 

majoritate de voturi. 

 

 

                                          Preșșșședinte 

 

 deputat Ibram Iusein 

 

 

Întocmit: consilier Laurențiu Gheorghiu  

 




