
 
 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru drepturile omului, culte  
şi problemele minorităţilor naţionale  
  

 
 

PROCESUL VERBAL 
al şedinţei comisiei din data de 29 martie 2007 

 
 

 

Azi, 29 martie 2007, şedinţa Comisiei pentru drepturile 

omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avut pe 

ordinea de zi următoarele iniţiative legislative: 

1. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.4/1953 - Codul familiei, republicată (PL-X -149/2007) 

2. Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice ( Pl-X- 

159/2007) 

La şedinţă au fost prezenţi - din partea Comisiei - un număr de 

13 deputaţi din numărul total de 16 - respectiv domnii deputaţi Nicolae 
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Păun, Ion Sasu, Varga Attila, Ştefan Buciuta, Gheorghe Chiper, Vasile 

Emilian Cutean, Mircea Teodor Iustian, Kovacs Attila, Ghervazen 

Longher,  Cătălin Lucian Matei, Nati Meir,  Ioan Aurel Rus şi Petru 

Tărniceru.  

 

Au fost absenţi: domnul deputat Anton Călin Constantin 

Popescu-Tăriceanu - din Grupul parlamentar al Partidului Naţional 

Liberal, domnul deputat Gheorghe Albu - din Grupul parlamentar al 

Partidului Democrat şi domnul Dumitru Becşenescu, deputat 

independent.   

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Nicolae Păun - 

preşedintele Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale. 

 

Membrii Comisiei au acordat un aviz negativ, cu unanimitate de 

voturi iniţiativei legislative de la punctul 1.  

Domnul deputat  Varga Attila şi-a motivat votul negativ arătând 

că în cazul acestei iniţiative legislative, deşi intenţiile sunt bune, nu 

are caracter de măsură de protecţie  şi s-ar crea probleme multor 

persoane prin efectele pe care le-ar produce această iniţiativă. De 

asemenea, s-ar crea o incoerenţă legislativă şi, de fapt, se îngrădeşte 

chiar egalitatea de şanse, deci, legislaţia în vigoare referitoare la 

Codul Familiei este bună. 
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Domnul deputat Nicolae Păun a votat tot împotriva acestei 

iniţiative, arătând că dacă conform Decretului 31/ 1954 privitor la 

persoanele fizice şi la persoanele juridice, care prevede că un tânăr de 

16 ani poate încheia un contract de muncă de la vârsta de 16 ani, 

atunci poate să îşi asume şi alte obligaţii, cum ar fi contractarea unei 

căsătorii. 

Domnul deputat Mircea Teodor Iustian a precizat că legislaţia 

privind Codul Familiei este cuprinzătoare, iar derogarea privind 

vârsta de căsătorie a fost introdusă ca o protecţie, tocmai pentru că se 

ţine cont de faptul că intervine şi vârsta biologică, deci prevederile în 

vigoare sunt bune şi nu se impune o modificare legislativă. 

În cazul iniţiativei legislative de la punctul 2, membrii Comisiei 

au  acordat un aviz negativ, tot cu unanimitate de voturi.  

 

PREŞEDINTE 
     
               deputat Nicolae Păun 

 

 

 

 

 

Întocmit: Marcela Monica Stoica, consilier 
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