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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse                  Nr. 37/333/28.09.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
         
 
 
 
 

Procesul verbal  
al lucrărilor Comisiei din zilele 

de 25 şi 26 septembrie 2007 
 
 
 
 

           Marţi,  25 septembrie 2007 
  

1. Dezbatere şi audiere pentru găsirea de soluţii pentru copiii ai căror părinţi 
sunt plecaţi la muncă în străinătate, cu sau fără contract de muncă.    

   
 

  
           Miercuri,  26 septembrie 2007 

  
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare de stat, a Legii 
nr.247/2005 privind pensiile magistraţilor, a Legii nr.96/2006 privind statutul 
deputaţilor şi al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului 
public parlamentar (Pl. x 485/18 iunie 2007). 

 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.36, 

alin.(3) din Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Pl. x 
534/18 septembrie 2007). 

 
3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară (Pl. x 533/18 
septembrie 2007). 

 
4. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.48/2007 privind unele 
măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în administraţia publică centrală (PL. x 
596/18 septembrie 2007). 
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5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru acordarea unor ajutoare 
pentru anumite categorii de persoane (Pl. x 510/29 iunie 2007). 

 
  

Marţi, 25 septembrie 2007 
 
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. 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 

 Pe ordinea de zi s-a aflat Dezbaterea şi audierea pentru găsirea de soluţii pentru 
copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate, cu sau fără contract de 
muncă. 
 
 La lucrările Comisiei au participat: 
 
- doamna Mariela Neagu, secretar de stat la Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului; 
- doamna Andreea Cambir, director la Institutul Naţional de Statistică; 
- domnul Mircea Alexandru, secretar general adjunct la Ministerul Internelor şi 

Reformei Administrative; 
- doamna Margareta Fleşner şi domnul Bujor Florescu, directori  la Inspectoratul 

General al Poliţiei; 
- doamna Cassiana Dinu, inspector la Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Sanse; 
- doamnele Miriam Munteanu şi Georgeta Păunescu, coordonatoare de program 

la Organizaţia „Salvaţi copiii”; 
- doamna Raluca Petcuţ Pătru, coordonator proiect la Organizaţia „Romani Criss”; 
- doamna Gabriela Neagu, director executiv  la  „Centrul român pentru copiii 

dispăruţi şi exploataţi sexual – FOCUS”. 
 

 De la dezbatere a lipsit reprezentantul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 
Tineretului. 
 
  Comisia a reuşit să reunească, la aceeaşi masă, pentru prima oară, autorităţile 
cu atribuţii în domeniu, în încercarea de a identifica şi găsi soluţii la problemele copiilor 
ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate.  
 
 Audierea a pus în evidenţă preocuparea comună, atât a deputaţilor - membri ai 
Comisiei, cât şi a autorităţilor, în acest sens fiind deja demarate cercetări şi anchete de 
specialitate, al căror prime rezultate vor fi date publicităţii în luna noiembrie 2007. 
 
 Membrii Comisiei au hotărât ca, imediat ce aceste rezultate vor fi cunoscute, să 
aibă loc o nouă întâlnire, la care să se concluzioneze cu privire la măsurile legislative şi 
instituţionale ce trebuiesc luate.  

 
      Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
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Miercuri, 26 septembrie 2007 
 
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. 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 

 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.164/2001 privind pensiile militare 
de stat, a Legii nr.247/2005 privind pensiile magistraţilor, a Legii nr.96/2006 privind 
statutul deputaţilor şi al senatorilor, a Legii nr.7/2006 privind statutul funcţionarului 
public parlamentar (Pl.x 485/18 iunie 2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională. 

Cu majoritate de voturi ( 8 voturi „pentru” - doamna preşedintă Minodora Cliveti,  
domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul 
secretar  Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată 
Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, domnul deputat Dragoş Ujeniuc,  şi  o 
abţinere - doamna vicepreşedintă Lia Ardelean ), membrii comisiei au hotărât 
respingerea propunerii legislative. 

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

legislative pentru completarea art.36, alin.(3) din Legea nr.128/1997 privind Statutul 
personalului didactic (Pl. x 534/18 septembrie 2007). 

Cu unanimitate de voturi ( 10 voturi „pentru” - doamna preşedintă Minodora 
Cliveti, doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, 
domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul secretar  Dan Horaţiu Buzatu, doamna 
deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas 
Sandor şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc), propunerea legislativă a fost respinsă de 
către membrii Comisiei. 

 
 La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea 
judiciară (Pl. x 533/18 septembrie 2007). 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi ( 10 voturi „pentru” - 
doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, domnul 
vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul secretar  
Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc), avizarea 
favorabilă a propunerii legislative. 

 
 La al patrulea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea în 
procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.48/2007 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii în 
administraţia publică centrală (PL. x 596/18 septembrie 2007). 

Cu unanimitate de voturi ( 10 voturi „pentru” - doamna preşedintă Minodora 
Cliveti, doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, 
domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul secretar  Dan Horaţiu Buzatu, doamna 
deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas 
Sandor şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc), propunerea legislativă a fost respinsă de 
către membrii Comisiei. 
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 La al cincilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru acordarea unor ajutoare pentru anumite categorii de persoane (Pl. x 
510/29 iunie 2007). 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi ( 10 voturi „pentru” - doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul secretar  Dan Horaţiu 
Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 
deputat Tamas Sandor şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc), avizarea favorabilă a 
propunerii legislative, cu un amendament, respectiv reformularea articolului 1 alin.(1) 
după cum urmează: 
 „Art.1. – (1) Autorităţile administraţiei publice judeţene sau locale pot acorda 
pensionarilor cu pensii mici, persoanelor de vârsta a III-a fără venituri, persoanelor cu 
handicap, persoanelor beneficiare de ajutoare sociale, familiilor monoparentale, 
văduvelor, urmaşilor, precum şi altor categorii de persoane defavorizate, ajutoare cu 
ocazia sărbătorilor naţionale sau religioase ori a altor evenimente speciale, constând 
într-o alocaţie individuală de hrană sub forma bonurilor valorice nominale.” 

 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă.  
 

 In zilele de 25 şi 26 septembrie 2007, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: 
doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, domnul 
vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul secretar  
Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.  
 Au absentat doamna deputată Gabriela Creţu şi doamna deputată Marilena 
Florentina Toma. 
 
 
 
 
                   PREŞEDINTĂ, 
           
         Minodora CLIVETI            
 
 
                                                               

           SECRETAR, 
                                                 
                                                               Ioan Aurel Rus                                   
                        
 
 
 
 
 
 

 Întocmit:    
 

          Lucia-Cornelia Lepădatu, 
           consilier parlamentar                              


