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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse        Nr. 37/417/ 1 octombrie 2008 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

 

Sinteza  
lucrărilor Comisiei din  

data de 23 septembrie 2008 
         

 

 

        

 Marti, 23 septembrie  2008 
 În proiectul ordinii de zi a fost înscrise următoarele  puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea, în fond,  în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.61/2008 privind 

implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce 

priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii (PL.x 

489/2008); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea alin. (2) al art.1 

din legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (Pl.x 455/2008); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea pct.1 al Art.I din 

Ordonanţa de urgenţă nr.97/4.10.2007 pentru a se acorda alocaţia de stat pentru 

copii şi elevilor care au împlinit vârsta de 18 ani (Pl.x 456/2008); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă (Pl.x 457/2008).  
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Marti, 23 septembrie 2008 

Sedinţa a fost condusă de doamna  preşedintă Minodora Cliveti. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti 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, în fond,  în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între 

femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi 

servicii (PL.x 489/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

Proiectul de Lege are ca obiect  reglementarea la nivel naţional a măsurilor 

imediate prin care se asigură punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament 

între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi 

servicii, domeniile şi categoriile de persoane fizice şi juridice cărora li se aplică aceste 

măsuri, calcului actuarial în domeniul asigurărilor şi serviciilor financiare conexe şi 

cooperarea administrativă, în scopul integrării depline în structurile comunitare. 

Domnul deputat Tudor Mohora a prezentat Comisiei amendamente la art.2, art.3 

alin. (2) lit.c), art. 6 alin (3), art. 7 alin. (3), art. 14 şi art. 15 alin. (2).  

Membrii Comisiei, în unanimitate, au aprobat proiectul de Lege, atât pe articole 

cât şi pe ansamblu, cu amendamente. 

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

legislative pentru modificarea alin. (2) al art.1 din legea nr.61/1993 privind alocaţia de 

stat pentru copii (Pl.x 455/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Cu unanimitate de voturi (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 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 respingerea propunerii legislative, având 

în vedere apariţia unor noi reglementări care soluţionează problematica vizată de 

aceasta. 
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La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru completarea pct.1 al Art.I din Ordonanţa de urgenţă nr.97/4.10.2007 

pentru a se acorda alocaţia de stat pentru copii şi elevilor care au împlinit vârsta de 18 

ani (Pl.x 456/4008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Cu unanimitate de voturi (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 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 respingerea propunerii legislative, având 

în vedere apariţia unor noi reglementări care soluţionează problematica vizată de 

aceasta. 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (Pl.x 457/2008), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea alin. (2) al 

art.79 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul extinderii la 

întregul an a perioadei pentru care cuantumul subvenţiei acordate este la nivelul unui 

salariu de bază minim brut pe ţară, la care se adugă contribuţiile de asigurări sociale 

datorate de angajator. 

Cu unanimitate de voturi (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 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. 
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Doamna preşedintă a declarat şedinţa închisă. 

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 Constantin Amarie, domnul deputat 

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

domnul deputat Dumitru Puzdrea, doamna deputată Florentina Marilena Toma, domnul 

deputat Dragoş Ujeniuc. 

 

 

 

 

   PRESEDINTĂ,    
Minodora CLIVETI   

                      

 

 

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

                    consilier parlamentar    

          Cristina Constantin 

          expert parlamentar                                            


