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Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr.  45/187/15.05.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 

                   
 
 
 

         
Sinteza  

lucrărilor Comisiei din zilele   
de  9, 10 şi 11 mai 2006 

 
 
 
 Marţi, 9 mai 2006 
 
 1. Prezentarea de către M.I.E. a concluziilor negocierii din cadrul Sub-
 Comitetului 7 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 
 Egalitatea de Sanse şi evaluarea privind legislaţia naţională în domeniul 
 egalităţii de şanse.     
 2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 
 nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 
 forţei de muncă (P.L.x. 291/12.04.2006).       
 3.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
 completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi 
 stimularea ocupării forţei de muncă (P.L.x. 294/12.04.2006).   
       
 Miercuri, 10 mai 2006   
          
 1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
 completarea Legii sindicatelor nr. 53/2003 (P.L.x. 297/12.04.2006).   
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
 completarea Legii voluntariatului nr.195/2001 (P.L.x.315/18.04.2006). 
 3.  Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 
 pentru completarea art. 5 din Legea învăţământului, nr.84/1995, şi a art.1 din 
 Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 privind modificarea cuantumului taxelor de 
 şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări care studiază pe cont propriu 
 în România (P.L.x.419/8.05.2006).  
   
 Joi, 11 mai 2006 
 
           1. Documentare privind proiectele şi propunerile legislative aflate în portofoliul 
de lucrări al Comisiei. 
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 Marţi, 9 mai 2006 
 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: din partea Agenţiei Naţionale de 
Ocupare a Forţei de Muncă, doamna Veronica Dobre, director; din partea 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, doamna Cecilia Sebe, expert 
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat „Prezentarea de către Ministerul 
Integrării Europene a concluziilor negocierilor din cadrul Sub-Comitetului 7, privind 
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Sanse şi 
evaluarea privind legislaţia naţională în domeniul egalităţii de şanse. 
 La acest subiect, doamna preşedintă Minodora Cliveti a precizat că a dorit ca 
astăzi, de „Ziua Europei”, membrii Comisiei să fie informaţi de către negociatorul şef, 
domnul secretar de sat Leonard Orban, cu privire la stadiul îndeplinirii 
angajamentelor rezultate din negocierile cu Uniunea Europeană, în special în 
domeniul egalităţii de şanse, dar acesta a solicitat  alt termen, având în vedere 
multitudinea manifestărilor organizate cu acest prilej şi la care trebuie să participe. 
 La al doilea punct al ordinei de zi s-a aflat „Dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă” (P.L.x. 
291/12.04.2006),  pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
 Propunerea legislativă introduce în rândul beneficiarilor de şomaj aunei noi 
categorii, aceea a absolvenţilor provenind din centrele de plasament. 
 Reprezentanta Guvernului a arătat că această categorie este inclusă în 
programul de măsuri active şi pasive  şi de asemenea sunt beneficiari de şomaj ca 
absolvenţi de instituţii de învăţământ. Doamnele deputate Minodora Cliveti şi Doina 
Dreţcanu consideră că această categorie trebuie să beneficieze de protecţie dar nu 
nu pot fi de acord cu propunerea legislativă pentru considerentele exprimate şi 
propun respingerea acesteia. 
 Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă în unanimitate, întrunind  
un număr de 9 voturi „pentru” (doamna deputată Minodora Cliveti, doamna deputată 
Cornelia Ardelean, domnul deputat Gheorghe Firczak,  domnul deputat Dan Horaţiu 
Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, 
doamna deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus şi 
domnul deputat Sandor Tamas). 
 La al treilea punct al ordinei 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 (P.L.x. 
294/12.04.2006), pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 Iniţiativa legislativă propune acordarea diferenţiată a ajutorului de şomaj, 
funcţie de nivelul salarizării şi  vechimea în muncă. 
 Reprezentanta Guvernului face precizarea că în prezent indemnizaţia de 
şomaj se acordă diferentiat, funcţie de stagiul de cotizare realizat în sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi de contribuţiile plătite la bugetul asigurărilor pentru 
şomaj. Ca urmare Guvernul nu poate fi de acord cu propunerea legislativă. 
 Supusă la vot, propunereaiectul de Lege a fost avizat favorabil în 
unanimitate, întrunind  un număr de 9 voturi „pentru” (doamna deputată Minodora 
Cliveti, doamna deputată Cornelia Ardelean, domnul deputat Gheorghe Firczak,  
domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna 
deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata Florentina Marilena Toma, domnul 
deputat Ioan Aurel Rus şi domnul deputat Sandor Tamas). 
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 Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară închisă şedinţa. 
 

 Miercuri,  10 mai 2006 
 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

 Ordinea de zi a fost supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 
     La lucrările Comisiei au participat ca invitat, din partea Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării, domnul secretar de stat Iosif Koto. 
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat „Dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii sindicatelor nr. 53/2003”, (P.L.x. 
297/12.04.2006), pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 In calitate de iniţiator, domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu arată că prin 
această propunere legislativă a dorit clarificarea unor probleme legate de activitatea 
sindicală, separarea activiţătii liderilor de sindicat de politică şi de afaceri, 
introducând o serie de restricţii şi incompatibilităţi, de asemenea şi sancţiuni pentru 
eventualele contravenţii şi infracţiuni comise de liderii de sindicat, fără a interveni în 
privinţa drepturilor constituţionale privind asocierea în sindicate. 
 La dezbateri, doamna deputată Olguţa Cocrea a precizat că prin această  
propunere legislativă se încalcă drepturile constituţionale privind asocierea în 
sindicate, se încalcă grav principiul exercitării libere a activitătii sindicale, se introduc 
prevederi discriminatorii chiar comparativ cu demnitarii şi, de asemenea, se încalcă 
Convenţii şi Directive Europene. Ca urmare doamna deputată propune respingerea 
acestei iniţiative legislative. 
 Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi, 
întrunind un număr de 7 voturi „pentru” (doamna deputată Minodora Cliveti, doamna 
deputată Cornelia Ardelean, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată 
Doina Dreţcanu, doamna deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Ioan 
Aurel Rus şi domnul deputat Sandor Tamas), 1 vot „împotrivă” (domnul deputat Dan 
Horaţiu Buzatu) şi 1 vot „abţinere” (domnul deputat Gheorghe Firczak). 
 La al doilea punct al ordinei de zi s-a aflat „Dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului 
nr.195/2001”, (P.L.x.315/18.04.2006), pentru care Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională. 
 Proiectul de lege introduce prevederi de natură a încuraja activităţile de 
voluntariat. 
 La acesta, Comisia a formulat şi susţinut amendamente la :  Art. I -articol 
unic, punctele 4-6, punctul 11 şi se introduce Art.II. 
 Supus la vot, proiectul de Lege a fost avizat favorabil în unanimitate, 
întrunind, atât pe articole cât şi în integralitate, un număr de 9 voturi „pentru” 
(doamna deputată Minodora Cliveti, doamna deputată Cornelia Ardelean, domnul 
deputat Gheorghe Firczak,  domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată 
Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata Florentina 
Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus şi domnul deputat Sandor Tamas). 
 La al treilea punct al ordinei de zi s-a aflat „Dezbaterea şi avizarea, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru completarea art. 5 din Legea 
învăţământului, nr.84/1995, şi a art.1 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/1993 privind 
modificarea cuantumului taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor din alte ţări 
care studiază pe cont propriu în România”, (P.L.x.419/8.05.2006), pentru care 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 
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 Domnul secretar de stat Iosif Koto arata ca acest proiect este necesar pentru 
armonizarea legislaţiei româneşti cu cea europeana, în perspectiva integrării 
României de la 1 ianuarie 2007. 
 Supus la vot, proiectul de Lege a fost avizat favorabil în unanimitate, 
întrunind, atât pe articole cât şi în integralitate, un număr de 9 voturi „pentru” 
(doamna deputată Minodora Cliveti, doamna deputată Cornelia Ardelean, domnul 
deputat Gheorghe Firczak,  domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată 
Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata Florentina 
Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus şi domnul deputat Sandor Tamas). 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară închisă şedinţa. 
  
 Joi,  11 mai 2006 

 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
 Membrii Comisiei s-au documentat asupra proiectelor şi propunerilor 
legislative aflate în portofoliul de lucrări al Comisiei. 
  Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară închisă şedinţa. 
 
 In zilele de 9, 10 şi 11 mai au fost prezenţi la lucrări: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa 
Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata Florentina Marilena 
Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus şi domnul deputat Sandor Tamas.  
A absentat de la lucrări doamna deputată Mona Muscă.  
 
 

 
 

PREŞEDINTĂ, 
 

Minodora CLIVETI 
 
 

           
 
           
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
        Expert parlamentar, 
        Lucia-Cornelia Lepădatu 
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