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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr. 37/424/ 8 octombrie 2008 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
         

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada 
30 septembrie - 01 octombrie 2008 

                 

 

 Marti 30, septembrie  2008 
În proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 

din  Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi 

ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată (PL.x 497/2008). 

 

 Miercuri 01, octombrie 2008 
 În proiectul ordinii de zi au fost înscrise punctele: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Codului 

European de Securitate Socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg 

la 16 aprilie 1964 (PL.x 548/2008); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei 

nr.102/1952 a Organizaţiei Internaţionale a Muncii privind normele minime 

de securitate socială, adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul 

Conferinţei generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii (PL.x 

549/2008). 
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Original



 2

 

Marti, 30 septembrie 2008 

Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Lia Ardelean. 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a declarat deschisă şedinţa. 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a supus aprobării proiectul ordinii de 

zi iar aceasta a fost aprobată în unanimitate. 

La primul punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de 

război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată 

(PL.x 497/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare  modificarea art.16 

lit.a) şi e) din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele 

drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Cu majoritate de voturi ( 9 voturi „pentru”: doamna deputată Lia Ardelean – 

vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, domnul 

deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat Constantin Amarie, domnul 

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

Micşunica Dreţcanu, domnul deputat Dumitru Puzdrea, doamna deputată Marilena 

Florentina Toma şi 2 voturi „împotrivă”: domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu – 

secretar, domnul deputat Dragoş Ujeniuc ), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege. 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a declarat şedinţa închisă. 

  

Miercuri,  01 octombrie 2008 
Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Lia Ardelean. 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a declarat deschisă şedinţa. 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a supus aprobării proiectul ordinii de 

zi iar aceasta a fost aprobată în unanimitate. 

La primul punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege pentru ratificarea Codului European de Securitate Socială al Consiliului 

Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964 (PL.x 548/2008), Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 
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Propunerea legislativă are ca obiect ratificarea Codului European de  

Securitate Socială al Consiliului Europei, adoptat la Strasbourg la 16 aprilie 1964 

şi care a intrat în vigoare la 17 martie 1968, fiind semnat de România la 22 mai 

2002. 

Cu unanimitate de voturi (doamna deputată Lia Ardelean - vicepreşedinte, 

domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Dan Horaţiu 

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

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei, doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Micşunica Dreţcanu, domnul deputat Dumitru Puzdrea, 

doamna deputată Marilena Florentina Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc), 

membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei nr.102/1952 a Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii privind normele minime de securitate socială, adoptată la 

Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul Conferinţei generale a Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii (PL.x 549/2008), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 

sesizată. 

Propunerea legislativă are ca obiect ratificarea Convenţiei Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii nr.102/ 1952 privind normele minime de securitate socială, 

adoptată la Geneva la 28 iunie 1952 în cadrul Conferinţei generale a Organizaţiei 

Internaţionale a Muncii. 

Cu unanimitate de voturi (doamna deputată Lia Ardelean - vicepreşedinte, 

domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Buzatu Dan 

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

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei, doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Micşunica Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, 

doamna deputată Marilena Florentina Toma, domnul deputat Ujeniuc Dragoş), 

membrii comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a declarat şedinţa închisă. 

 

La lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputată Lia Ardelean – 

vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, domnul 

deputat Buzatu Dan Horaţiu- secretar,  domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, 
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domnul deputat Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei, doamna deputată 

Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Micşunica Dreţcanu, domnul deputat 

Puzdrea Dumitru, doamna deputată Marilena Florentina Toma, domnul deputat 

Ujeniuc Dragoş. 

A absentat doamna deputată Minodora Cliveti – preşedinte, aflată în 

delegaţie externă la lucrările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 

 

 

 

    PRESEDINTE  
Minodora CLIVETI 

 
                      

   SECRETAR, 
Ioan Aurel RUS             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Intocmit:    
                   Cristina Constantin 

          expert parlamentar                                      


