
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse    Nr.  45/316/31.10.2005 
           între femei şi bărbaţi 
 
 
                            

Procesul verbal 
al şedinţelor Comisiei din zilele 
de 25, 26 şi 27 octombrie 2005 

 
 
 Marţi, 25 octombrie 2005 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii  legislative  pentru completarea Legii 
statutului personalului didactic nr. 128/1997 cu un nou alineat (3) la art. 141  ( P.L.X. 
427/19.10.2005 ).        
 2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii  legislative  pentru completarea Legii 
statutului personalului didactic nr. 128/1997 cu un nou alineat (2) la art. 128  ( P.L.X. 
428/19.10.2005 ).       
 3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind medierea şi organizarea 
profesiei de mediator ( P.L.X. 470/12.10.2005 ).      
  
 Miercuri, 26 octombrie 2005 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea  Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 130/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
203/1999 privind permisele de muncă ( P.L.X. 487/24.10.2005 ) 
 2. Dezbaterea  şi  avizarea  proiectului  Legii  bugetului  de  stat  pe anul 2006  
( P.L.X. 497/24.10.2005).  
      
 Joi, 27 octombrie 2005 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006 – studiu individual. 
 2. Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
      
  
 Marţi, 25 octombrie 2005 
 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La    dezbatere    au    participat : din    partea   Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării – domnul Iosif Kotő, Secretar de stat  iar  din partea Ministerului Justiţiei -  
doamna Cristina Irimia, directoare şi domnul Matei Cristea, consilier. 
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Propunerii  
legislative  pentru completarea Legii statutului personalului didactic nr. 128/1997 cu 
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un nou alineat (3) la art. 141  ( P.L.X. 427/19.10.2005 ), Camera Deputaţilor fiind  
prima Cameră sesizată.  
 Domnul deputat Mircea Costache a prezentat conţinutul propunerii legislative, 
la care este semnatar împreună cu domnii deputaţi Paul Magheru, Adrian Moisoiu - 
aparţinând grupului parlamentar P.R.M., şi cu domnul deputat Claudiu Pop - 
aparţinând grupului parlamentar P.S.D. Domnul deputat Mircea Costache a arătat că 
prin această propunere legislativă s-a încercat oferirea unei soluţii pentru cadrele 
didactice din învăţământul superior care sunt supuse restrângerii de activitate, în 
sensul transferării acestora, fără concurs, în învăţământul  preuniversitar, dacă au cel 
puţin gradul didactic de lector sau şef de lucrări şi titlul de doctor în specialitatea 
postului. 
 Domnul Secretar de stat Iosif Kotő a arătat că Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării nu poate fi de acord cu propunerea legislativă decât dacă aceasta se 
reformulează, asigurându-se în acest fel posibilitatea de transfer după ce s-au 
soluţionat restrângerile de activitate din învăţământul preuniversitar şi doar pentru 
pentru personalul didactic din învăţământul superior acreditat. 
 Membrii Comisiei au reformulat textul articolului unic în sensul recomandat de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării iar iniţiatorul a fost de acord cu aceasta. 
 Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată, favorabil, în unanimitate, 
cu amendamentul rezultat prin reformularea propusă de comisie la articolul unic. 
 La punctul doi al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Propunerii  
legislative  pentru completarea Legii statutului personalului didactic nr. 128/1997 cu 
un nou alineat (2) la art. 128  ( P.L.X. 428/19.10.2005 ), Camera Deputaţilor fiind  
prima Cameră sesizată.  
 Domnul deputat Mircea Costache a prezentat conţinutul propunerii legislative, 
la care este semnatar împreună cu domnii deputaţi Paul Magheru, Adrian Moisoiu şi 
Ilie Merce, care aparţin grupului parlamentar P.R.M., şi a insistat asupra posibilităţii 
ca lectorii universitari sau şefii de lucrări cu rezultate deosebite să poată profesa încă 
trei ani după împlinirea vârstei de pensionare. 
 Ministerul Educaţiei şi Cercetării nu a susţinut această propunere legislativă 
motivat de faptul că acumulările profesionale şi ştiinţifice se produc şi se probează 
până la atingerea vârstei de pensionare, acestea constituind precondiţii pentru 
promovarea la gradele didactice şi pentru parcurgerea la timp a traseului profesional 
universitar. 
 Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu unanimitate de voturi. 
 La punctul trei al ordinei de zi  s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 
de Lege privind medierea şi organizarea profesiei de mediator ( P.L.X. 
470/12.10.2005 ), Camera Deputaţilor fiind  prima Cameră sesizată.  
 Reprezentanta Ministerului Justiţiei, doamna directoare Cristina Irimia a 
prezentat succint conţinutul proiectului de lege arătând că, în prezent, medierea este  
una din temele de bază ale strategiei  de reformă în justiţie, promovarea metodelor 
alternative de rezolvare a conflictelor precum şi adoptarea unei reglementări în 
materie fiind o prioritate a acestei etape legislative. Medierea, ca modalitate de 
soluţionare a conflictelor poate contribui la degrevarea instanţelor de numeroase 
cauze şi permite mutarea centrului de greutate al procesului de pe aspectele privind 
statutul juridic sau subtilităţile de procedură  pe interesele aflate în joc, urmărind  ca 
părţile, prin discuţii şi negocieri în prezenţa mediatorului să ajungă la o soluţie de 
compromis acceptată de fiecare parte şi în deplin acord cu legile care interesează 
ordinea publică şi bunele moravuri. Proiectul de lege este inclus în programul 
legislativ al Guvernului României pe perioada 2005-2008 şi în Planul de acţiune 
pentru implementarea Strategiei de reformă  a sistemului juduciar 2005-2007, 
înscriindu-se în ansamblul de măsuri care să contribuie la creşterea calităţii actului 
de justiţie prin degrevarea instanţelor de numeroase cauze. De asemenea,   proiectul 
are în vedere necesitatea armonizării legislaţiei interne cu reglementările 
internaţionale în materie, în vederea integrării României în Uniunea Europeană şi 
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ţine cont de măsurile luate la nivelul Uniunii Europene precum şi de recomandările 
Consiliului Europei  în domeniu. 
 In cadrul dezbaterilor generale au luat cuvântul doamna preşedintă Minodora 
Cliveti, domnul vicepreşedinte Gheorghe Ficzak şi domnul deputat Sándor Tamás. 
 La acest proiect de lege au fost propuse şi susţinute amendamente de către : 
 - doamna preşedintă Minodora Cliveti -  art. 7 lit. b) şi f); art. 8 alin.(2) şi alin. 
(6); art. 9 alin. (1) ; art. 43; art. 45 lit. h); art. 59; art. 66 alin. (3); art. 67 alin. (3); 
  - doamna deputat Olguţa Cocrea - art. 1 alin. (1); art. 2 alin. (3); art. 3; art. 4 
alin. (1); titlul Capitolului II;  art. 7 lit. f); art. 9 alin. (1), (2);  art. 12; art. 13; titlul 
Secţiunii 2 ; art. 17 alin. (1) şi (3); art. 20; art. 21 lit. d); art. 22. alin. (1); art. 27 alin. 
(2); art. 38 lit. b); art. 39 alin. (1) lit. b); art. 39 alin. (2); art. 41 alin. (3); art. 45; art. 54 
alin. (2); art. 60 alin. (2); art. 71 alin. (1), (2),(3); art. 72 alin. (2); art. 73 alin. (3); art. 
74 alin. (2); art. 75 ;  
 - doamna preşedintă Minodora Cliveti şi doamna deputată Doina Dreţcanu – 
art. 7 lit. c). 
 Amendamentele propuse şi menţionate mai sus au fost admise de membrii 
Comisiei cu unanimitate de voturi, cu excepţia celor de la art. 7 lit. b) şi f) şi art. 9 
alin. (1) – autor Minodora Cliveti, care au fost admise cu 4 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă. Amendamentele de la art. 7 lit. f) şi art. 9 alin. (1) – autor Olguţa Cocrea 
au fost respinse cu  4 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil cu amendamente  
admise.  
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi 5 din cei 6 membri ai Comisiei. 
 
 Miercuri, 26 octombrie 2005 
 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La dezbatere au participat : din partea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei – doamna Daniela Nicoleta Andreescu, Secretar de stat şi doamna Emilia 
Chioreanu, şef serviciu; din partea Ministerului Finanţelor Publice – domnul  Ion 
Grigore, director şi doamna Mihaela Mărgineanu, consilier; din partea Consiliului 
Naţional pentru Combaterea Discriminării – domnul Asztalos Csaba Ferenc, Secretar 
de stat şi doamna Nicoleta Udrescu, şef serviciu.  
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 
de Lege privind aprobarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2005 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 203/1999 privind permisele de muncă ( P.L.X. 
487/24.10.2005 ), Camera deputaţilor fiind Cameră decizională. 
 Doamna Secretar de stat Daniela Andreescu a subliniat importanţa acestui 
proiect de lege care modifică şi completează legislaţia privind permisele de muncă în 
vederea corelării acesteia cu prevederile cadrului normativ privind regimul străinilor 
în România, cu acordurile bilaterale în domeniul schimburilor de forţă de muncă şi cu 
experienţa în materie a statelor membre ale Uniunii Europene. De asemenea, 
proiectul de lege urmăreşte fluidizarea procedurii de aprobare a şederii cetăţenilor 
străini în vederea desfăşurării unei activităţi lucrative precum şi monitorizarea şi 
evaluarea impactului acestora pe piaţa muncii din România, fiind elaborat cu 
îndeplinirea procedurii aplicabile pentru asigurarea transparenţei decizionale în 
administraţia publică, prevăzute de Legea nr. 52/2003.  
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a solicitat detalii cu privire la acordurile 
bilaterale cu alte state precum şi privind prezenţa străinilor pe piaţa muncii din 
România. 
 Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu unanimitate de 
voturi, în forma prezentată. 
 
 La această dezbatere au fost prezenţi 5 din cei 6 membri ai Comisiei. 
 

 3



 La punctul doi al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea  proiectului  
Legii  bugetului  de  stat  pe anul 2006  ( P.L.X. 497/24.10.2005). 
 Dezbaterea şi avizarea proiectului  Legii  bugetului  de  stat  pe anul 2006 a 
avut loc în şedinţă comună a Comisiei pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi 
din Camera Deputaţilor şi a Comisiei pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi 
din Senat.   
 Cele două Comisii au analizat bugetul pentru anul 2006 al Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării. 
 Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, domnul  director Ion Grigore a 
prezentat filozofia alcătuirii bugetului de stat pentru anul 2006, indicatorii macro-
economici care au stat la baza alcătuirii acestuia precum şi principalele constrângeri  
bugetare impuse de realizarea Programului de guvernare. 
 Domnul Secretar de stat Asztalos Csaba Ferenc, preşedintele Consiliului 
Naţional pentru Combaterea Discriminării a făcut o trecere în revistă a activităţilor şi   
obligaţiilor Consiliului rezultate din aplicarea Strategiei CNCD şi din prisma    
angajamentelor luate de România în domeniul discriminării. In expunerea sa, domnul 
Csaba a dat citire textului din ultimul Raport de ţară cu privire la protecţia şi 
integrarea minorităţilor şi privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, conform 
căruia trebuie garantată autonomia instituţiilor specializate în domeniu şi asigurată 
finanţare corespunzătoare. Domnul Csaba consideră că bugetul alocat nu este 
suficient pentru a se implementa principiul non-discriminării, lipsind mijloacele 
financiare pentru înfiinţarea oficiilor teritoriale şi pentru deplasarea în teritoriu în 
vederea investigării petiţiilor şi solicită suplimentarea acestuia. 
 Membrii Comisiei  pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi din Camera 
Deputaţilor şi cei din Comisia pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi din 
Senat au propus şi admis suplimentarea bugetului alocat C.N.C.D.  de la 2.300 la 
2.700 mii lei pentru a se asigura funcţionarea normală a acestuia şi implementarea 
legislaţiei în materie. 
 In unanimitate deputaţii şi senatorii prezenţi la dezbateri au avizat favorabil 
proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006 cu amendamentul anterior. 
 La dezbatere au fost prezenţi 5 deputaţi din cei 6 membri ai Comisiei  pentru 
egalitate de şanse între femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor şi un număr de 6 
senatori din cei 11 membri ai Comisiei pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi 
din Senat. 
 
 Joi, 27 octombrie 2005 
 Pe Ordinea de zi a fost înscris Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006 – 
studiu individual. Membrii Comisiei au aprofundat prevederile proiectului şi au 
analizat anexele la buget. 
 Au fost prezenţi 5 din cei 6 membri ai Comisiei. 
             
 
 
               PREŞEDINTĂ, 
 
 MINODORA CLIVETI    
      
     SECRETAR, 
 
      ---------------   
           
                Expert Parlamentar,          
        Lucia-Cornelia Lepădatu 

 4


