
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                Nr. 45/ 232 /30.05.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 

 
           

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele   

de 23, 24 şi 25 mai 2006 
 
 
 
Marţi, 23 mai 2006   
 

1. Dezbaterea şi adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.24/2006 pentru prelungirea aplicării prevederilor art. 
1671  din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale (P.L.x. 469/15 mai 2006).  

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii securităţii şi sănătăţii în muncă               
(P.L.x. 467/15 mai 2006). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind aprobarea curricum-ului 
social pentru persoanele cu dizabilităţi (P.L.x. 396/25 aprilie 2006).  
    

Miercuri,  24 mai 2006 
 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea 
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
(P.L.x. 377/25 aprilie 2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor 
şi Senat (P.L.x. 378/25 aprilie 2006).  

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative de modificare a Legii nr. 370/2004 
pentru alegerea Preşedintelui României (P.L.x. 372/25 aprilie 2006).  

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative “Codul electoral” (P.L.x.379/25 aprilie 
2006). 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentului European (P.L.x.412/02  mai 2006).  
            

Joi,  25 mai 2006 
 
  1. Documentare privind proiectele şi propunerile legislative aflate în portofoliul de lucrări al 
Comisiei. 
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Administrator
Original



Marţi, 23 mai 2006  
 

Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2006 pentru prelungirea 
aplicării prevederilor art. 1671  din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale (P.L.x. 469/15 mai 2006). 

Proiectul de ordonanţă de urgenţă are ca obiect prelunigrea până la data de 31 decembrie 
2008, a aplicării prevederilor articolului 1671 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, în 
vederea asigurării unei corelări între creşterea eşalonată a vârstelor standard de pensionare, 
pentru persoanele care au desfăşurat activităţi încadrate în grupa I de muncă, conform 
legislaţiei anterioare datei de 31.03.2001. 

Supus la vot, proiectul de lege a fost aprobat 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 doilea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii 
securităţii şi sănătăţii în muncă   (P.L.x. 467/15 mai 2006). 

Proiectul prezent are ca obiect de reglementare instituirea de măsuri privind 
îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii în muncă, în acord cu prevederile Directivei 
89/391/CEE, propunându-se abrogarea vechii reglementări în acest domeniu.  

Prin proiect se reglementează, în principal, obligaţiile angajatorilor referitoare la 
securitatea şi sănătatea la locul de muncă, şi anume: stabilirea şi aplicarea măsurilor pentru 
protecţia lucrătorilor pe baza principiilor generale de prevenire, luarea măsurilor pentru ca 
lucrătorii şi/sau reprezentanţii acestora să primească toate informaţiile necesare privind 
riscurile  la care sunt supuşi, consultarea în anumite probleme şi participarea la discutarea 
aspectelor referitoare la securitatea şi sănătatea la locul de muncă.  

Supus la vot, proiectul de lege a fost aprobat 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 privind aprobarea curricum-ului social pentru persoanele cu dizabilităţi 
(P.L.x. 396/25 aprilie 2006). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare aprobarea curriculum-ului social 
pentru persoanele cu dizabilităţi şi cuprinde şi reglementări preluate din legislaţia existentă în 
domeniu şi din domeniile incidente materiei, inlcusiv din ordinele ministrului de resort.  

 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). 

 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară închisă şedinţa. 
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Miercuri,  24 mai 2006 
 
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale (P.L.x. 377/25 aprilie 2006). 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a prezentant conţinutul propunerii legislative, în 
calitate de iniţiatoare, menţionând că această propunere are ca obiect de reglementare 
modificare şi completarae Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 
publice locale, prezenta propunere introducând obligativitatea ca pe listele electorale să 
figureze ambele sexe, astfel încât să se asigure respectarea principiului egalităţii de gen 
şi să creasă numărul femeilor alese. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil cu majoritatea de voturi, 
întrunind un număr de 5 voturi „pentru” (doamna deputată Minodora Cliveti, doamna 
deputată Cornelia Ardelean, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata Florentina 
Marilena Toma şi domnul deputat Sandor Tamas) şi 4 voturi împotrivă (domnul deputat 
Gheorghe Firczak,  domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, 
domnul deputat Ioan Aurel Rus). 

La al doilea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Propunerii 
legislative privind alegerea Camerei Deputaţilor şi Senat (P.L.x. 378/25 aprilie 2006). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare alegerea Camerei Deputaţilor şi a 
Senatului, fiind propusă spre abrogare Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi Senatului. Prin această propunere se doreşte introducerea scrutinului 
uninominal în procesul electoral privind alegerea deputaţilor şi senatorilor.  

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritatea de voturi, întrunind  
un număr de 6 voturi „pentru” (doamna deputată Cornelia Ardelean, domnul deputat 
Gheorghe Firczak,  domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, 
domnul deputat Ioan Aurel Rus şi domnul deputat Sandor Tamas) şi 3 voturi „împotrivă” 
(doamna deputată Minodora Cliveti, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata 
Florentina Marilena Toma). 

La al treilea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Propunerii 
legislative de modificare a Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României 
(P.L.x. 372/25 aprilie 2006). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 370/2004 
pentru alegerea Preşedintelui României. Se propune ca la alegerile pentru funcţia de 
Preşedinte al României să participe candidaţii propuşi numai de partidele politice nu şi de 
alianţele politice sau de organizaţiile minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii 
independenţi. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritatea de voturi, întrunind  
un număr de 8 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 şi domnul deputat Sandor Tamas) şi 1 vot „împotrivă” (domnul 
deputat Ioan Aurel Rus). 
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La al patrulea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative “Codul electoral” (P.L.x.379/25 aprilie 2006). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare adoptarea Codului Electoral, act 
normativ unitar pentru alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale, propunându-se spre 
abrogare Legea privind alegerile locale nr.70/1991, Legea pentru alegerea Camerei 
Deputaţilor şi a Senatului nr. 68/1992 şi Legea pentru alegerea Preşedintelui României nr. 
69/1992.  

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritatea de voturi, întrunind  
un număr de 8 voturi „pentru” (doamna deputată Minodora Cliveti, doamna deputată 
Cornelia Ardelean, domnul deputat Gheorghe Firczak,  domnul deputat Ioan Aurel Rus, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata 
Florentina Marilena Toma şi domnul deputat Sandor Tamas) şi 1 vot „împotrivă” (domnul 
deputat Dan Horaţiu Buzatu). 

La al cincilea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentului 
European (P.L.x.412/02  mai 2006). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare organizarea şi desfăşurarea 
alegerilor pentru Parlamentul European, stabilindu-se principiile generale în baza cărora 
acestea se vor desfăşura, conform prevederilor art.21 alin.(2) din Tratatul de Aderare a 
României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, înainte de 31 decembrie 
2007.  

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritatea de voturi, întrunind  
un număr de 8 voturi „pentru” (doamna deputată Minodora Cliveti, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, doamna deputata Florentina Marilena Toma, doamna deputată Cornelia Ardelean, 
domnul deputat Gheorghe Firczak,  domnul deputat Ioan Aurel Rus,  doamna deputată 
Olguţa Cocrea şi domnul deputat Sandor Tamas) şi 1 vot „împotrivă” (domnul deputat Dan 
Horaţiu Buzatu). 
 

Joi,  25 mai 2006 
 

La primul punct al ordinei de zi  s-a aflat documentarea privind proiectele şi 
propunerile legislative aflate în portofoliul de lucrări al Comisiei. 

Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la propunerile legislative şi proiectele de 
lege aflate în portofoliul Comisiei.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în zilele de 23, 24 şi 25 mai: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, 
domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată Florentina Marilena Toma,  domnul deputat 
Ioan Aurel Rus, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu. A absentat de la lucrări doamna 
deputată Mona Muscă, observator în Parlamentul European.  
 
         PREŞEDINTĂ, 
 
         Minodora CLIVETI    

          SECRETAR, 
 
                                          Dan Horaţiu Buzatu           
 
        Expert parlamentar, 
        Irina Stupar        
                                

 4


	Comisia pentru egalitatea de şanse                Nr. 45/ 23
	pentru femei şi bărbaţi
	Sinteza
	lucrărilor Comisiei din zilele
	Marţi, 23 mai 2006
	Miercuri,  24 mai 2006
	Miercuri,  24 mai 2006

