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Sinteza  
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de  28 şi 29  martie 2006 

 
 
 
 Marţi,  28 martie 2006 
 
 1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind acordarea unei măsuri 
 reparatorii pentru cei care, având titlul de doctor în ştiinţe, nu au beneficiat de 
 prevederile Legii nr. 128/1997 (Statutul personalului didactic) – P.L.X. 179/20 
 martie 2006.          
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Decretului - 
 lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate 
 din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
 precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri – P.L.X. 
 194/22 martie 2006. 
             
 Miercuri,  29 martie 2006 
 
 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind încadrarea unor locuri 
 de muncă în condiţii speciale - P.L.x. 140/8 martie 2006.    
 2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consultanţă pentru tineret - P.L.x. 
 170/15 martie 2006.          
 3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a propunerii legislative 
 „Legea Tinerilor” - P.L.x. 171/15 martie 2006.     
  
   

 Marţi,  28 martie 2006 
 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

 Ordinea de zi a fost supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 
     La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative privind acordarea unei măsuri reparatorii pentru cei care, având titlul de 
doctor în ştiinţe, nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 128/1997 (Statutul 
personalului didactic) – P.L.X. 179/20 martie 2006. Având în vedere faptul că 
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iniţiatorii propunerii legislative au absentat de la lucrări, membrii Comisiei au propus 
şi aprobat, în unanimitate - 8 voturi „pentru” (doamna preşedintă Minodora Cliveti, 
doamna deputată Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, 
domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna 
deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata Florentina Marilena Toma, domnul 
deputat Ioan Aurel Rus), amânarea dezbaterii. 
 La al doilea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege pentru modificarea Decretului - lege nr. 118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 
ori constituite în prizonieri – P.L.X. 194/22 martie 2006. Având în vedere faptul că 
iniţiatorii propunerii legislative au absentat de la lucrări, membrii Comisiei au propus 
şi aprobat, în unanimitate - 8 voturi „pentru” (doamna preşedintă Minodora Cliveti, 
doamna deputată Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, 
domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna 
deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata Florentina Marilena Toma, domnul 
deputat Ioan Aurel Rus), amânarea dezbaterii. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa. 
  
 Miercuri,  29 martie 2006 

 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
 La lucrări au participat ca invitaţi: domnul Petre Ciotloş, secretar general al 
Casei Naţionale de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale şi domnul Decebal 
Lohan, vicepreşedinte al AutorităţiiNaţionale pentru Tineret. 
 
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 
de Lege privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale - P.L.x. 140/8 
martie 2006.  
 Domnul Petre Ciotloş a prezentat succint proiectul de Lege arătând că   
locurile de muncă în care se desfăşoară activităţi încadrate în condiţii speciale, din 
cadrul unităţilor care au obţinut avizul pentru îndeplinirea  procedurilor şi criteriilor  
de încadrare în condiţii speciale, din partea comisiei constituită conform Hotărârii 
Guvernului nr.1025/2003 privind metodologia şi criteriile de încadrare a persoanelor 
în locuri de muncă speciale, sunt în număr de 147, pentru aproximativ 65.500 
persoane. Prin acest proiect se estimează o creştere cu circa 2.580 a numărului de 
noi persoane înscrise la pensie, din rândul celor care activează în locurile de muncă 
ce fac obiectul acestui act normativ.   
 Au fost depuse amendamente la art. 1 alin. (1) şi la art. 3 alin. (1), (2), (3) de 
către doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean împreună cu alţi colegi deputaţi.  
 La dezbateri generale a luat cuvântul doamna vicepreşedintă Cornelia 
Ardelean care a apreciat că este incorect faptul că o serie de salariaţi au lucrat în 
condiţii de muncă speciale dar ulterior aceste locuri de muncă au fost excluse din   
categoria celor în condiţii speciale şi a dorit să ştie dacă se poate interveni pe legea 
pensiilor pentru corectarea acestei situaţii şi, de asemenea, dacă au existat 
obiecţiuni sau contestaţii la stabilirea locurilor de muncă încadrate în condiţii 
speciale. Domnul Ciotloş a subliniat faptul că în Uniunea Europeană pensiile nu sunt 
stabilite funcţie de aceste condiţii de muncă speciale ci funcţie de stagiul de cotizare 
iar pentru multe categorii de salariaţi funcţionează sistemul de pensii ocupaţionale. 
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 S-a trecut la dezbaterea pe articole. Votul pe articole a fost de 8 voturi   
„pentru” (doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna deputată Cornelia Ardelean, 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna 
deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus), cu excepţia 
art. 1 şi art 3 care au fost aprobate cu amendamentele prezentate, întrunind 7 voturi   
„pentru” (doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna deputată Cornelia Ardelean, 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, 
doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata Florentina Marilena Toma, 
domnul deputat Ioan Aurel Rus)  şi o „abţinere” (domnul secretar Dan Horaţiu 
Buzatu). 
 Supus la vot în ansamblu, proiectul a fost avizat favorabil cu modificări, în 
unanimitate – 8 voturi „pentru” (doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna 
deputată Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul 
secretar Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată 
Doina Dreţcanu, doamna deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Ioan 
Aurel Rus). 
 
 La al doilea punct al ordinei de zi  s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind înfiinţarea centrelor de informare 
şi consultanţă pentru tineret - P.L.x. 170/15 martie 2006. 
 Domnul vicepreşedinte Lohan a precizat că Agenţia Naţională pentru Tineret 
susţine acest proiect de lege ca urmare a faptului că aceste centre sunt deosebit de 
utile pentru tineri. Autoritatea intenţionează să înfiinţeze astfel de centre de 
informare în toate reşedinţele de judeţ precum şi în zonele în care informaţiile 
pătrund foarte greu.  
 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean şi doamna deputată Florentina 
Toma au fost interesate de modul de colaborare cu autorităţile locale din acest 
punct de vedere. 
 Supus la vot, proiectul a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi – 8 
voturi   „pentru” (doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna deputată Cornelia 
Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu 
Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, 
doamna deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus). 
  
 La al treilea punct al ordinei de zi  s-a aflat dezbaterea şi avizarea , în 
procedură de urgenţă, a propunerii legislative  „Legea Tinerilor” - P.L.x. 171/15 
martie 2006. 
 Domnul vicepreşedinte Lohan precizează că propunerea legislativă nu mai 
are obiect şi deci nu o susţine. 
 Supus la vot, proiectul a fost respins cu unanimitate de voturi – 8 voturi   
„pentru” (doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna deputată Cornelia Ardelean, 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna 
deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus). 
  
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa. 
 
 In zilele de 28 şi 29 martie au fost prezenţi la lucrări 8 din cei 10 membrii 
Comisiei, respectiv: doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă 
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Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan 
Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, doamna deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel 
Rus. Au absentat de la lucrări doamna deputată Mona Muscă şi domnul deputat 
Sandor Tamas. 
 
 

 

 

 
 

            PREŞEDINTĂ, 
 
         Minodora CLIVETI    
 
 
 
 

           
 
          SECRETAR, 
                                             
                                           Dan Horaţiu Buzatu 
               
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Expert parlamentar, 
                    Lucia - Cornelia Lepădatu
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