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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 28 decembrie 2016 

 
 

 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - care a avut loc pe data de 28 decembrie 2016 - a 

avut următoarea ordine de zi:  

1. Propunere legislativă privind parteneriatul civil (PLx 498/2016). 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

educaţiei naţionale nr.1/2011 (PLx 448/2016). 

3. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.24/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

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

libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal (PLx 

500/2016). 
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4. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2016 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PLx 503/2016). 

5. Proiect de Lege privind adopţia în România (PLx 514/2016). 

6. Proiectul Legii referitor la procedura privind emiterea somaţiei de 

plată pentru creanţele necontestate (PLx 515/2016). 

7. Proiect de Lege pentru completarea Legii 286/2009 privind Codul 

Penal (PLx 517/2016). 

8. Proiect de Lege pentru modificarea articolului 502 din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal (PLx 516/2016). 

9. Proiect de Lege pentru modificarea Legii-cadru nr.284/2010 

privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice (PLx 

519/2016). 

10. Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 

privind Codul fiscal (PLx 524/2016). 

11. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 

25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în 

domeniul străinilor (PLx 526/2016). 

12. Proiect de Lege pentru modificarea art.12 alin.(3) din Oronanţa 

de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa 

şi actele de identitate ale cetăţenilor români (PLx 530/2016). 

13. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.349/2002 pentru prevenirea şi combaterea consumului de tutun (PLx 

531/2016). 
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14. Proiect de Lege pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a 

martirilor români din temniţele comuniste (PLx 532/2016). 

15. Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor legi 

referitoare la proprietatea privată asupra unor terenuri (PLx 535/2016). 

16   Proiect de Lege pentru completarea art.999 din Legea 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PLx 537/2016). 

17. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal (PLx 540/2016). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 17 deputaţi din numărul 

total de 17. Astfel, au fost prezenţi următorii deputaţi: Ibram Iusein, 

Tamara-Dorina Ciofu, Daniel Vasile, Petre-Florin Manole, Cristina-

Mădălina Prună, Benkő Erika, Vasile Cocoş, Marian-Gheorghe Cucşa, 

Nicuşor Halici, George Ionescu, Kulcsár-Terza József-György, Gabriel 

Petrea, Eliza-Mădălina Peţa, Ana Adriana Săftoiu, Elvira Şarapatin, 

Mihăiţă Vârză. 

A fost înlocuit cu mandat: dl deputat Vlad-Emanuel Duruş, 

aparţinând Grupului parlamentar al USR, de către dl deputat  Iulian Bulai. 

Şedinţa a fost condusă de dl deputat Ibram Iusein - preşedintele 

Comisiei.  
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La lucrările Comisiei au participat - ca reprezentant din partea 

Guvernului  dna Gabriela Scutea - Secretar de stat de la Ministerul 

Justiţiei. 

La dezbaterea iniţiativei legislative de la punctul 1 al ordinii de zi a 

participat şi iniţiatorul acesteia, ex-deputatul Remus-Florinel Cernea, 

precum şi dl Florin Buhuceanu - preşedintele Asociaţiei ACCEPT, iar - la 

dezbaterea propunerii legislative de la punctul 13 - a participat dra Anca 

Marinescu din partea firmei Romslot, care are interesul să devină mai 

puţin stricte dispoziţiile actualelor legi împotriva fumatului, respectiv 

Legea 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea consumului de tutun, 

modificată şi completată prin Legea nr.16/2016. 

Deputaţii au decis - cu 13 voturi pentru, 3 abţineri şi 1 vot 

împotrivă, ca invitaţii - după ce îşi vor fi expus punctul de vedere - să 

părăsească sala înaintea votării, în finalul dezbaterilor, a tuturor 

iniţiativelor legislative. 

 De asemenea, dna deputat Cristina-Mădălina Prună a invocat 

nerespectarea Regulamentului Camerei Deputaţilor, prin aceea că 

deputaţii nu ar fi fost anunţaţi cu mai mult 24 de ore înainte despre 

desfăşurarea şedinţei. La aceasta, stafful Comisiei a făcut cunoscut 

membrilor Comisiei că aceasta s-a întâmplat, cu titlu de excepţie, din 

cauza faptului că nu s-a cunoscut programul Camerei Deputaţilor decât în 

ultimul moment, în preziua şedinţei, date fiind dificultăţile organizatorice, 

inerente începutului unei noi legislaturi. 
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Iniţial, s-a supus la vot amânarea dezbaterii iniţiativei legislative de 

la punctul 1, dar propunerea de amânare nu a întrunit decât 2 voturi 

pentru, restul voturilor fiind împotrivă. 

În cadrul dezbaterii asupra punctului 1, preşedintele de şedinţă a dat 

cuvântul iniţiatorului - care a susţinut necesitatea promovării prin 

Parlament a propunerii sale legislative, motivând că există în România 

circa 800.000 de cupluri care nu şi-au oficializat relaţia printr-o căsătorie 

şi că aceşti cetăţeni români merită să le fie apărate drepturile, atunci când 

este vorba de moştenirea unuia de către celălalt partener de cuplu, ori 

când este vorba de probleme de sănătate ale unuia, celuilalt să-i fie 

recunoscut statutul de aparţinător legal, la spital. De prevederile iniţiativei 

în dezbatere ar urma să beneficieze atât cuplurile heterosexuale, cât şi 

persoanele LGBT, aflate în cupluri homosexuale. 

Iniţiatorul a mai subliniat faptul că speră într-un vot de conştiinţă al 

deputaţilor din Comisie, mai ales luând în consideraţie faptul că două 

Comisii din Senat - Comisia pentru egalitatea de şanse şi Comisia pentru 

muncă, familie şi protecţie socială - au acordat acestei iniţiative avize 

favorabile, în pofida respingerii de către plenul Senatului. 

Dl Florin Buhuceanu, de la Asociaţia ACCEPT, a evidenţiat faptul 

că instituirea parteneriatului civil prin lege ar proteja şi întări familiile ad-

hoc, care trăiesc în cupluri consensuale, în ceea ce priveşte posibilitatea 

accesului partenerilor din cuplu la moştenirea celuilalt, precum şi 

posibilitatea accesului la obţinerea de credite bancare. Totodată, 

preşedintele organizaţiei neguvernamentale amintite a relevat că multe 
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decizii ale Curţii Europene a Drepturilor Omului recunosc viaţa de familie 

şi înafara căsătoriei. 

Dl deputat Daniel Vasile a ţinut să evidenţieze faptul că propunerea 

legislativă aflată-n dezbatere nu abordează trei chestiuni foarte importante 

legate de noţiunea de familie sau cuplu neoficializat: respectiv problema 

succesiunii după partenerul de cuplu, problema filiaţiei şi a adopţiei de 

copii. Iniţiatorul a replicat - la aceste obiecţii întemeiate - că adopţia şi 

filiaţia nu au fost abordate în cadrul iniţiativei legislative, aceasta ţinând 

exclusiv de cuplurile căsătorite. 

Deputaţii au convenit - cu unanimitate de voturi - să întrerupă 

dezbaterile asupra propunerii legislative de la punctul 1 şi să le reia într-o 

şedinţă viitoare. 

 

În continuare şedinţei Comisiei, iniţiativele legislative de la punctele 

3, 5, 6, 7, 15 şi 16 au fost amânate cu unanimitate de voturi.pentru alte 

şedinţe ulterioare. 

Iniţiativele legislative de la punctele 2, 4, 9, 10 şi 11 au primit avize 

favorabil din partea Comisiei. 

Iniţiativele legislative de la punctele 8, 12, 13, 14 şi 17 au primit 

avize negative din partea deputaţilor Comisiei. 

La acordarea avizului negativ asupra iniţiativei legislative de la 

punctul 14, membrii Comisiei au avut în vedere observaţia justificată a 

dlui deputat Petre-Florin Manole referitoare la faptul că ar putea apărea un 

conflict între beneficiarii acestei iniţiative legislative, dacă ar deveni lege, 
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şi prevederile Legii nr.107/2006 pentru aprobarea OUG nr.31/2002 

privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist 

sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea 

unor infracţiuni contra păcii şi omenirii. 
 

 

PREŞEDINTE, 

 

Deputat 

 

Iusein Ibram 

 

 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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