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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse                  Nr. 37/293/13.09.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele 

de 11,12 şi 13 septembrie 2007 
 
 

  
 Marţi, 11 septembrie 2007 

  
 Şedinţa a fost condusă de doamna deputat Minodora Cliveti, Preşedinta 
Comisiei pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera 
Deputaţilor şi doamna senator Cornelia Cazacu Preşedinta Comisiei pentru 
egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi din Senat. 

Doamna Preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa. 
Doamna Preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării Proiectul Ordinii de 

zi. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
Membrii celor două Comisii au luat în dezbatere şi avizare Proiectul de 

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.47/2007 pentru 
modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr.486/2006.  (PLx 497/20 iunie 
2007)S-a dat aviz comun fabvorabil cu două amendamente privind punctarea 
numărului de persoane infestate cu hiv/sida – copii şi adulţi şi sumele alocate pe 
zi ca indemnizaţie respectiv buget complementar pe judeţe şi Municipiul 
Bucureşti, şi alocarea sumei de 50.000 ron pentru iniţiere de cursuri pentru limbaj 
mimico-gestual alocaţi pentru 50 de cursanţi arondaţi pe cele 41 de judeţe şi 
Municipiul Bucureşti necesari pentru ca televiziunea publică şi televiziunile locale 
să redea în limbaj mimico-gestual ştirile şi cel puţin săptămânal un film şi un 
documentar. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi Autoritatea Naţională 
pentru Persoanele cu Handicap vor încheia Protocoale până la sfârşitul anului 
2007 cu CNA, televiziunea publică şi televiziunea locală. 

Doamna Preşedintă Cornelia Cazacu a declarat şedinţa închisă. 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi următorii parlamentari: deputaţi 

Minodora Cliveti, Ardelean Lia, Rus Ioan Aurel, Cocrea Olguţa, Dreţcanu Doina 
Micşunica, Tamaş Sandor, Toma Florentina, Ujeniuc Dragoş şi senatori Cornelia 
Cazacu, Şogor Ciabo, Popa Nicolae Vlad, Liliana Tomoioagă, Doina Silistru, Irina 
Loghin,  Nicolae Iorga şi Maria Petre. 
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Au absentat următorii deputaţi: Gheorghe Firczak, Dan Horaţiu Buzatu, 
Gabriela Creţu şi următorii senatori: Gheorghe Constantin, Ţârle Radu şi Ioan 
Talpeş.  

 
 

 
 

Miercuri, 12 septembrie 2007 
  

Şedinţa a fost condusă de doamna Minodora Cliveti, Preşedinta Comisiei pentru 
egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor  

Doamna Preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa. 
Doamna Preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării Proiectul Ordinii de zi. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
Membrii Comisiei  au luat în dezbatere şi avizare următoarele propuneri legislative 

şi proiecte de lege: 
 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurăriilor serviciilor pentru 
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările 
ulterioare. (Plx 439/4 iunie 2007) Camera Deputaţilor fiind cameră 
decizională. 
S-a dat aviz negativ 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 
nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
forţei de muncă. (Plx 450/4 iunie 2007) Camera Deputaţilor fiind cameră 
decizională. 
S –a dat aviz negativ. 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind creşterea accelerată a 
pensiilor minime garantate. (Plx 451/4 iunie 2007) Camera Deputaţilor fiind 
cameră decizională 
S-a data aviz favorabil. 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. (Plx 
470/11 iunie 2007) Camera Deputaţilor fiind cameră decizională. 
S-a data aviz favorabil. 

5. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de lege pentru modificarea art.I din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/2006 penru modificarea şi 
completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum 
şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal. (Plx 479/18 iunie 2007) 
Camera Deputaţilor fiind cameră decizională. 
S-a dat aviz favorabil. 

6. Dezbaterea şi avizarea  proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.45/2007 privind completarea art.IV din Ordonanţa 
Guvernului nr.29/2004 penru reglementarea unor măsuri financiare. (Plx 
535/3 iunie 2007) Camera Deputaţilor fiind cameră decizională. (procedură de 
urgenţă). 
S-a dat aviz favorabil. 
Doamna Preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Minodora Cliveti, Ioan 
Aurel Rus, Olguţa Cocrea, Doina Dreţcanu, Tamaş Sandor, Florentina 
Marilena Toma, Dragoş Ujeniuc. 
Au absentat următorii deputaţi: Gheorghe Firczak, Dan Horaţiu Buzatu, 
Gabriela Creţu. 

 
 
Joi, 13 septembrie 2007  
 
Şedinţa a fost condusă de doamna Minodora Cliveti, Preşedinta Comisiei pentru 

egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor  
Doamna Preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa. 
Doamna Preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării Proiectul Ordinii de zi. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la Legislaţia privind egalitatea de 

şanse referitor la etnia rromă. 
Doamna Preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi următorii deputaţi: Minodora Cliveti, Ioan 

Aurel Rus, Olguţa Cocrea, Doina Dreţcanu, Tamaş Sandor, Florentina Marilena Toma, 
Dragoş Ujeniuc. 

Au absentat următorii deputaţi: Gheorghe Firczak, Dan Horaţiu Buzatu, Gabriela 
Creţu. 

 
 
 

   PREŞEDINTĂ,   
         
   Minodora CLIVETI                   
 
 
 
 

              SECRETAR, 
                                                 
                                                       Ioan Aurel Rus                 
 
 
 
                               

        Întocmit:     
                                                                          

   Dr. Luminiţa GHEORGHIU 
                          consilier parlamentar 
           
 

 


