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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr. 37/58/19.02.2008 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei din zilele 
de 12, 13 şi 14 februarie 2008 

         
 
 

             

 Marţi, 12 februarie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

 1. Informare privind priorităţile legislative pe anul 2008 şi  stabilirea temelor de 

dezbateri pentru sesiunea februarie-iunie 2008. 

  
 Miercuri, 13 februarie 2008 
 In proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru protecţia educaţională 

specială a minorilor ai căror părinţi se află la muncă în străinătate 

(Pl.x.886/2007); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 

nr.128/1997 a Statutului personalului didactic, cu modificările şi completările 

ulterioare (Pl.x.900/2007); 

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr.113/2007 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei 

victimelor infracţiunilor (PL.x.8/2008); 
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4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

alin.(1) din articolul unic din Legea 449/2006 privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.46/2006 pentru modificarea art.80 alin.(1) şi (2) din 

Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale (Pl.x.876/2007). 

  

  Joi , 14 februarie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscrisă: 

 1. Documentare privind Egalitatea între femei şi bărbaţi – strategia europeană pe  

2008. 

 

 

 Marţi, 12 februarie 2008 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: Informare privind priorităţile 

legislative pe anul 2008 şi  stabilirea temelor de dezbateri pentru sesiunea februarie-

iunie 2008.  

 Membrii Comisiei au discutat şi avansat propuneri asupra tematicii dezbaterilor, 

urmând ca acestea să fie stabilite funcţie de priorităţile Comisiei. 

 
 
 
 Miercuri, 13 februarie 2008 
 

Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

  Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa şi a supus 

aprobării proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat în forma prezentată, cu unanimitate 

de voturi.  

 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii  

legislative pentru protecţia educaţională specială a minorilor ai căror părinţi se află la 

muncă în străinătate ( Pl.x 886/ 4 februarie 2008 ), Camera Deputaţilor fiind prima  

Cameră sesizată. 

 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

avizul favorabil  al Consiliului Legislativ nr.1794/21.12.2007, precum şi punctul de 

vedere negativ al Guvernului. 
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 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi (întrunind 

un număr de 11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti – preşedinte, 

doamna deputată Lia Ardelean - vicepreşedinte,  domnul deputat Gheorghe Firczak - 

vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan 

Aurel Rus - secretar, domnul deputat Ion Burnei, doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată 

Marilena Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc).  
 La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii  

legislative privind modificarea Legii nr.128/1997 a Statutului personalului didactic, cu 

modificările şi completările ulterioare ( Pl.x 900/ 4 februarie 2008 ), Camera Deputaţilor 

fiind prima  Cameră sesizată. 

 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

avizul favorabil  al Consiliului Legislativ nr.23/07.01.2008, precum şi punctul de vedere 

negativ al Guvernului. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii  legislative 
(întrunind un număr de 10 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti – 

preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat  Dan 

Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus - secretar, domnul deputat 

Ion Burnei, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, 

domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul 

deputat Dragoş Ujeniuc şi o abţinere - doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte),  

motivat de faptul că prin eliminarea unei discriminări se ajunge la o altă discriminare 

privind cadrele didactice. 
  La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în procedură 

de urgenţa, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenţă a Guvernului 

nr.113/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2004 privind unele măsuri 

pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor ( PL.x 8/4 februarie 2008 ), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Membrii comisiei  au examinat proiectul de lege, expunerea de motive, precum şi 

avizul favorabil  al Consiliului Legislativ nr.1413/15.10.2007. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a  proiectului de 
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lege (întrunind un număr de 11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti – 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - vicepreşedinte,  domnul deputat Gheorghe 

Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul 

deputat Ioan Aurel Rus - secretar, domnul deputat Ion Burnei, doamna deputată Olguţa 

Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna 

deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc).  
 
 La al patrulea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii  

legislative pentru modificarea şi completarea alin.(1) din articolul unic din Legea 

449/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.46/2006 pentru 

modificarea art.80 alin.(1) şi (2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale ( Pl.x 876/ 4 februarie 2008 ), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

avizul favorabil  al Consiliului Legislativ nr.1220/17.09.2007, precum şi punctul de 

vedere negativ al Guvernului. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, propunerea legislativă  
(întrunind un număr de 11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti – 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - vicepreşedinte,  domnul deputat Gheorghe 

Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul 

deputat Ioan Aurel Rus - secretar, domnul deputat Ion Burnei, doamna deputată Olguţa 

Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna 

deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc). 

 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

  
 Joi , 14 februarie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul:  Documentare privind Egalitatea 

între femei şi bărbaţi – strategia europeană pe  2008. 

 Membrii Comisiei s-au documentat individual cu privire la această tematică. 
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 In zilele de 12, 13 şi 14 februarie 2008, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: 

doamna deputată Minodora Cliveti – preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - 

vicepreşedinte,  domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat  

Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus - secretar, domnul 

deputat Ion Burnei, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 

Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma 

şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.  

   

  

 

             PREŞEDINTĂ,      
      Minodora CLIVETI                
 

                      

 

 

           SECRETAR, 
                                                              Ioan Aurel RUS             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Intocmit:    

                    Lucia-Cornelia Lepădatu, 
                    consilier parlamentar                               


