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Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr. 37/319/04.10.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 
 
  

Sinteza  
lucrărilor Comisiei din zilele   
de 2, 3 şi 5 octombrie 2006 

 
 

 
Luni,  2 octombrie 2006 

 
1. Documentare privind regimul juridic al prostituţiei în statele europene. 
 
 Marţi, 3 octombrie 2006 
 
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.-675/13 septembrie 2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind internii din administraţia publică 
(Pl.x.-692/18 septembrie 2006). 

 
Joi,  5 octombrie 2006 

 
2. Pregătirea audierii şi documentare privind peoblemele persoanelor vâstnice. 
 

 
 Luni,  2 octombrie 2006 
 

 Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la reglementările europene privind 
regimul juridic al prostituţiei în statele europene, problematică abordată de mass-media în 
ultima perioadă.  
 In ziua de 2 octombrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna vicepreşedintă 
Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu 
Buzatu, domnul secretar Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna 
deputată Gabriela Creţu, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată Florentina 
Marilena Toma,  domnul deputat Tamas Sandor.  
 Au absentat de la lucrări: doamna preşedintă Minodora Cliveti (care participă la 
lucrările APCE de la Strasbourg), doamna deputată Mona Muscă. 
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 Marţi,  3 octombrie 2006 
 
 Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La lucrările Comisiei a participat doamna Georgeta Bratu, director în Ministerul  
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  
 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.-675/13 septembrie 2006). 
 Doamna Georgeta Bratu, director în Ministerul  Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei a prezentat punctul de vedere al Guvernului arătând că acesta nu susţine 
adoptarea propunerii legislative deoarece reglementările vizate de aceasta se regăsesc în 
textul Legii nr. 226/2006  privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale. Ca 
urmare, intenţia iniţiatorului, domnul Viorel Arion, senator PNL, de a fi recunoscute 
perioadele de după 1.04.2001, drept stagiu de cotizare fără plata contribuţiei, pentru 
persoanele care au lucrat în condiţii speciale de muncă şi-a găsit deja reglementarea în 
legea anterior menţionată.  
 Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă de membrii Comisiei cu 
unanimitate de voturi (doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul secretar Ioan Aurel Rus, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată 
Florentina Marilena Toma,  domnul deputat Tamas Sandor).  
 La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative propunerii legislative privind internii din administraţia publică (Pl.x.-692/18 
septembrie 2006). 

Membrii Comisiei au hotărât amânarea dezbaterii propunerii legislative pentru 
săptămâna viitoare, pentru a putea fi prezenţi iniţiatorii şi a se primi eventuale 
amendamente. 
 Supusă la vot, amânarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi (doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul 
secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul secretar Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa 
Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată Florentina Marilena Toma,  
domnul deputat Tamas Sandor).  

Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean declară şedinţa închisă.  
 In ziua de 3 octombrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna vicepreşedintă 
Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu 
Buzatu, domnul secretar Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna  
deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată Florentina Marilena Toma,  domnul deputat 
Tamas Sandor.  
 Au absentat de la lucrări: doamna preşedintă Minodora Cliveti (care participă la 
lucrările APCE de la Strasbourg), doamna deputată Mona Muscă, doamna deputată 
Gabriela Creţu.   

 
Joi,  5 octombrie 2006 

  
 Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak. 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 Membrii Comisiei şi-au expus punctele de vedere cu privire la pregătirea audierii cu 
privire la problemele persoanelor vârstnice şi s-au documentat asupra reglementărilor 
naţionale şi europene referitor la aceste persoane. 

 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak declară şedinţa închisă. 
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 In ziua de 5 octombrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna vicepreşedintă 
Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu 
Buzatu, domnul secretar Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna  
deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată Florentina Marilena Toma.  
 Au absentat de la lucrări: doamna preşedintă Minodora Cliveti (care participă la 
lucrările APCE de la Strasbourg), doamna deputată Mona Muscă, doamna deputată 
Gabriela Creţu, domnul deputat Tamas Sandor.   

 
 
 
 

       PREŞEDINTĂ,  
 
            Minodora CLIVETI                       
             
 
 
 
 

    SECRETAR, 
 

                                           Ioan Aurel RUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit:    
 

         Expert, Lucia-Cornelia Lepădatu 
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