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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse                  Nr. 37/269/04.07.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele 

de 27, 28, 29 august 2007 
 
 

           Luni,  27 august 2007 
  

1. Documentare privind legislaţia europeană privind regimurile de detenţie, în      
      special privind legătura cu familia   

       
           Marţi,  28 august 2007 

  
1. Audierea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului pe 

tema   „Drepturi egale pentru copii” 
 
 Miercuri,  29 august 2007 
 

1. Dezbatere privind egalitatea de şanse şi elaborarea de propuneri     
      legislative ale Comisiei pe această temă  

  
 
 
Luni, 27 august 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. 
Membrii comisiei s-au documentat cu privire la legislaţia europeană privind 

regimurile de detenţie, în  special privind legătura cu familia.   
      Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 
 

Marţi, 28 august 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. 
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Membrii comisiei au stabilit reluarea audierii în sesiunea viitoare astfel încât să 
poată fi abordate şi aspecte legate de modificările programate în sistemul de 
învăţământ.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă.  
 

 Miercuri,  29 august 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. 
Membrii comisiei s-au documentat cu privire la egalitatea de şanse şi au discutat 

despre elaborarea unor propuneri  legislative ale Comisiei pe această temă.  
  Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
 

In zilele de 27, 28 şi 29 august 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, doamna deputată Florentina Marilena Toma 
şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.  
   A absentat doamna deputată Gabriela Creţu. 
 
 
 
 
 
               PREŞEDINTĂ, 
           
        Minodora CLIVETI            
                                                               
 
 
 

           SECRETAR, 
                                                 
                                                               Ioan Aurel Rus                                   
                        
 
 
 
 
 
 
 

 Întocmit:    
 

          Lucia-Cornelia Lepădatu, 
           consilier parlamentar     
 
                                                                                                                                                                    


