
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse    Nr.  45/371/12.12.2005 
           pentru femei şi bărbaţi 
 

                           
Sinteza  

lucrărilor Comisiei din zilele   
de 6, 7 şi 8 decembrie 2005 

 
 Marţi, 6 decembrie 2005   

1. Documentare privind sistemul naţional de asistenţă socială şi proiectul 
de reformă al acestuia.       

            
 Miercuri, 7 decembrie 2005 

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
pentru completarea articolului 2 din Legea nr. 376/2004 privind bursele 
private (P.L.X.550/28.11.2005).    

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind privind  sistemul  
 naţional de asistenţă socială (P.L.X. 536/23.11.2005). 

 
  Joi, 8 decembrie 2005 

1. Informare şi documentare asupra proiectelor  şi propunerilor legislative  
     repartizate Comisiei spre dezbatere şi avizare. 

 
 Marţi, 6 decembrie 2005 

 Sedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

     Pe ordinea de zi s-a aflat „Documentarea privind sistemul naţional de 
asistenţă socială şi proiectul de reformă al acestuia”. 
 Deputaţii s-au documentat individual asupra sistemului de asistenţă 
socială, reformei acestuia precum şi asupra proiectului de Lege care urmează 
să fie dezbătut şi avizat de Comisie.  
 La şedinţă fost prezente : doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu şi au 
absentat: doamna preşedintă Minodora Cliveti, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul deputat Sandor Tamas (aflaţi în delegaţie la 
Parlamentul Ungariei, la invitaţia Subcomisiei pentru Egalitatea Sanselor din 
cadrul Comisiei pentru drepturile Omului, Minorităţi şi Culte). 
 
 Miercuri, 7 decembrie 2005 

 Sedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
 La dezbatere a participat ca invitat, din partea Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, domnul Dumitru Miron, Secretar de Stat. Nu a fost prezent la 
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lucrări domnul Gheorghe Barbu, Ministrul Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, deşi a fost invitat la şedinţă. 
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru completarea articolului 2 
din Legea nr. 376/2004 privind bursele private (P.L.X.550/28.11.2005). 
 Domnul Secretar de Stat Dumitru Miron arată că era nevoie de 
modificări ale Legii nr. 376/2004 privind bursele private pentru ca numărul 
burselor private şi numărul studenţilor beneficiari de bursă să crească iar 
implicarea acestora în activităţile firmelor în perioada studenţiei să conducă la 
integrarea lor profesională ulterioară ami rapidă.   
 In cadrul dezbaterilor generale au luat cuvântul doamna vicepreşedintă 
Cornelia Ardelean şi doamnele deputat Olguţa Cocrea şi Doina Dreţcanu care 
au subliniat faptul că iniţiativa legislativă introduce modificări de natură a 
impiedica libera negociere a părţilor privind condiţiile acordării bursei, 
intrându-se astfel în contradicţie cu esenţa legii. Doamnele deputate au 
apreciat că aceste modificări ale legii nu vor conduce la creşterea numărului 
de studenţi bursieri ci vor descuraja acordarea de burse private, cunoscut 
fiind faptul că fiecare din părţile contractului de acordare a bursei private are 
în vedere considerente proprii. In plus doamna vicepreşedintă Cornelia 
Ardelean adaugă faptul  că în perioada scursă de la adoptarea raportului în 
Senat (29.09.2005) şi până la adoptarea în plenul Senatului a propunerii 
legislative (21.11.2005), a intrat în vigoare Legea pentru abrogarea alin.(5) al 
art. 2 din Legea nr. 376/2004 privind bursele private, nr. 319/10.11.2005. 
 Domnul Secretar de Stat Dumitru Miron este de acord cu o parte din  
observaţiile şi obiecţiile exprimate de membrii Comisiei şi afirmă că 
propunerea legislativă ar trebui să fie reformulată de către iniţiatori. 
 Având în vedere observaţiile membrilor Comisiei, doamna deputată 
Doina Dreţcanu propune respingerea propunerii legislative.  
 Ca urmare, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean  supune la vot 
respingerea proiectului iar acesta este respins cu unanimitate de voturi. 
 Au votat  „pentru” respingere :  doamna vicepreşedintă Cornelia 
Ardelean, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu şi doamna deputată Mirela Adomnicăi. 
  
 La al doilea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege privind privind  sistemul naţional de asistenţă socială 
(P.L.X. 536/23.11.2005). 
 Constatând că nici un reprezentant al Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei nu este prezent la lucrările Comisiei, doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean propune amânarea dezbaterii pentru 
săptămâna următoare. Membrii Comisiei sunt de acord cu amânarea şi 
consideră că trebuie atenţionat Guvernul pentru neprezentarea ministrului sau 
a unui secretar de stat la această şedinţă. 
 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean declară închisă şedinţa. 
 
 In ziua de 7 decembrie la lucrările Comisiei au fost prezente: doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna 
deputată Doina Dreţcanu şi au absentat: doamna preşedintă Minodora Cliveti, 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul deputat Sandor Tamas.  A 



participat ca supleant, din partea Grupului Parlamentar P.S.D. doamna 
deputată Mirela Adomnicăi, în locul doamnei deputate Minodora Cliveti. 
  
 Joi, 8 decembrie 2005 
 Sedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 Pe ordinea de zi s-a aflat „Informarea şi documentarea asupra 
proiectelor  şi propunerilor legislative repartizate Comisiei spre dezbatere şi 
avizare”. 
 Cu acest prilej, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a prezentat 
lista acestora iar apoi membrii Comisiei s-au documentat individual asupra 
proiectelor  şi propunerilor legislative aflate spre dezbatere şi avizare. 
 
 In ziua de 8 decembrie au fost prezenţi la lucrări: doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 
deputat Sandor Tamas şi a absentat doamna preşedintă Minodora Cliveti 
(aflată la lucrările APCE). 

   
 
 
 
 
 
            PREŞEDINTĂ, 
 
       Minodora CLIVETI   
 
 
  

    SECRETAR, 
                          ---------------  
       
 
 
 
 
 
 
       Expert Parlamentar, 
       Lucia-Cornelia Lepădatu 
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