
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte    
şi problemele minorităţilor naţionale                                    

    
 

PROCESUL VERBAL 

al şedinţei comisiei din data de 17 ianuarie 2017  

 

Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale - care a avut loc pe data de 17 ianuarie 2017  - a 

avut următoarea ordine de zi:  

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 

nr.14/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016 (PL-

X 3/2017). 

2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 

2016 (PL-X 5/2017). 

3. Propunerea legislativă privind parteneriatul civil (Pl-x 

498/2016). 
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4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.24/2016 pentru modificarea si completarea Legii 

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

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

500/2016). 

5. Proiectul de Lege privind adopția în România (PL-X 514/2016). 

6. Proiectul de Lege referitor la procedura privind emiterea 

somației de plată pentru creanțele necontestate (PL-X 515/2016). 

7. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 

privind Codul Penal (PL-x 517/2016). 

8. Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor 

legi referitoare la proprietatea privată asupra terenurilor (PL-X 

535/2016). 

9. Proiectul de Lege pentru completarea art.999 din Legea 

nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă (PL-X 537/2016). 

 

La şedinţă au fost prezenţi un număr de 15 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, Nicuşor Halici, George 

Ionescu, Kulcsár-Terza József-György, Eliza-Mădălina Peţa, Ana 

Adriana Săftoiu, Elvira Şarapatin, Mihăiţă Vârză și Vlad-Emanuel 

Duruş. 
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Au absentat: dl deputat Marian-Gheorghe Cucşa, aparţinând 

Grupului parlamentar al ALDE și dl deputat Gabriel Petrea - care este 

membru al Guvernului. 

La lucrările Comisiei au participat - ca reprezentanți din partea  

Ministerul Justiţiei, dna Monica Dragomir - Secretar de stat adjunct, care 

a fost însoțită de dna Silvia Chiticaru - Director adjunct în cadrul acelu-

iași minister, precum și de dl Marius Iosef - consilier și de Marian 

Dobrică - Directorul general adjunct al Administrației Naționale a 

Penitenciarelor. 

Totodată, la dezbaterea punctului 5 al ordinii de zi au participat, 

din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi 

Adopţie (ANPDCA), următoarele persoane: dna Lidia Manuela Onofrei 

- Președinte Autorității, care a fost însoțită de dna Nicoleta Curelaru, în 

calitate de Șef Serviciului Juridic-Contencios. A mai participat la 

lucrările ședinței dl Dinu Țepeș - consilier în cadrul Serviciului pentru 

Relația cu Parlamentul al Ministerului Muncii Ministerul Muncii și 

Justiției Sociale. 

Dezbaterea primelor două inițiative legislative a avut loc împreună 

cu Comisia omoloagă a Senatului, lucrările ședinței Comisiilor reunite 

au fost conduse de dl senator Marius-Petre Nicoară - președintele 

Comisiei pentru pentru drepturile omului, culte și minorități de la Senat. 
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În acest cadru, membrii celor două comisii reunite au avizat 

favorabil, cu unanimitate de voturi, proiectele de lege de la punctele 1 şi 

2, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016. 

După avizarea inițiativelor legislative de la punctele 1 și 2, 

membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele  

minorităţilor naţionale au dezbătut următoarele puncte în ședință 

separată, lucrările acesteia fiind conduse de dl deputat Ibram Iusein - 

președintele Comisiei. 

Fiind supusă la vot amânarea iniţiativelor legislative de pe ordinea 

de zi, care nu au primit punctele de vedere din partea Guvernului, 

respectiv punctele 3, 4, 6, 7, 8 şi 9 de pe ordinea de zi, aceasta s-a 

aprobat cu majoritate de voturi şi 2 abţineri. 

În continuare, a fost dezbătut proiectul de lege de la punctul 5 de 

pe ordinea de zi, la care deputaţii prezenți din Comisia pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au decis, cu 

majoritate de voturi, respingerea acestuia. 
 

 
PREŞEDINTE, 

 
Deputat 

 
Ibram Iusein 

 
 
 

Întocmit: cons. parlamentar Laurenţiu Gheorghiu 
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