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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse        Nr. 37/384/18 septembrie 2008 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

 

 

Sinteza  
lucrărilor Comisiei din perioada 

9 - 10 septembrie 2008 
         

 

         

 Marti, 9 septembrie  2008 
 
 În proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

 1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi 

 completarea Legii nr.67/2004, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

 locale (Pl.x 427/08). 

 

 Miercuri, 10 septembrie 2008 
 
 În proiectul ordinii de zi au fost înscrise punctele: 
 1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

 completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

 asigurări sociale (Pl.x 418/08); 

 2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 

 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 

 421/08). 

Administrator
Original
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Marti, 9 septembrie 2008 
Sedinţa 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 in unanimitate. 

 

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

legislative privind modificarea şi completarea Legii nr.67/2004, pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale (Pl.x 427/08), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională.  

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale nr.67/2004, republicată, 

în sensul asigurării respectării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi prin 

reprezentarea femeilor atât în procesul electoral, cât şi accederea acestora la funcţii şi 

mandate eligibile. 

Cu unanimitate de voturi ( 11 voturi „pentru”: 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 Florentina Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc), 

membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a declarat şedinţa închisă. 

 

 

 Miercuri,10 septembrie 2008 
 

Sedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Lia Ardelean. 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a declarat deschisă şedinţa. 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a propus completarea ordinii de zi cu încă 

două proiecte de Lege, după cum urmează: 
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- Punctul 3 – Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2008 pentru modificarea art.55 alin. (8) din 

Legea nr.128 privind Statutul personalului didactic (PL.x 465/2008); 

- Punctul 4 – Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2008 pentru modificarea Legii 

învăţământului, nr.84/1995 (PL.x 466/2008). 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a supus aprobării proiectul ordinii de zi,  

completată conform propunerii sus-menţionate, iar aceasta a fost aprobată în 

unanimitate. 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 418/08), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, în 

sensul redefinirii locurilor de muncă în condiţii deosebite şi a celor în condiţii speciale, 

precum şi luarea în considerare a sporului de vechime pentru perioadele anterioare 

anului 1970. 

Cu majoritate de voturi (10 voturi „pentru”: 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, domnul deputat Dragoş Ujeniuc şi un vot ”împotrivă” - doamna deputată 

Florentina Marilena Toma), membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 

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

legislative pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte 

drepturi de asigurări sociale (Pl.x 421/08), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea cu un nou 

articol a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Cu majoritate de voturi (10 voturi „pentru”: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, domnul deputat Dragoş Ujeniuc şi un vot ”împotrivă” - doamna deputată 

Florentina Marilena Toma), membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a 

propunerea legislativă. 

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

de Lege privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.88/2008 pentru modificarea 

art.55 alin. (8) din Legea nr.128 privind Statutul personalului didactic (PL.x 465/2008), 

Camera Deputaţilor fiind primă Cameră sesizată. 

 Cu unanimitate de voturi ( 11 voturi „pentru”: 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 Florentina Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc), 

membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

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

de Lege privind Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.89/2008 pentru modificarea Legii 

învăţământului (PL.x 466/2008), Camera Deputaţilor fiind primă Cameră sesizată. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: 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 Florentina Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc), 

membrii Comisiei au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a declarat şedinţa închisă. 

 

La lucrările Comisiei din zilele de 9 şi 10 septembrie a.c. au fost prezenţi: 

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

vicepreşedinte, domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu - secretar,  domnul deputat Ioan 
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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 Florentina Marilena Toma, domnul deputat 

Dragoş Ujeniuc. 

A absentat doamna deputat Minodora Cliveti, fiind plecată în delegaţie externă, 

la lucrările Consiliului Europei. 

 

 

 

   PREŞEDINTĂ,    
Minodora CLIVETI 

   

                      

           SECRETAR, 
                                                              Ioan Aurel RUS             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Intocmit:    
                    Lucia-Cornelia Lepădatu, 

                     consilier parlamentar   

 

           Cristina Constantin 

           expert parlamentar                                           


