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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr. 37/520/13.12.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele 
de 3, 4 şi 6 decembrie 2007 

         
 
 

           Luni, 3 decembrie 2007  
 
 In proiectul ordinii de zi au fost înscrise punctele: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.384/2006, privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari (Plx.731/2007);  

2.   Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

 Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

 sociale (Plx.805/2007). 

 

  
 Marţi, 4 decembrie 2007 
 
 In proiectul ordinei de zi au fost înscrise următoarele puncte:  

1. Participarea membrilor Comisiei la vernisajul unei expoziţii de grafică pe 

tematica violenţei în familie, discriminării şi egalităţii de şanse activităţi, 

organizată de către Comisie în cadrul activităţilor din cadrul campaniei 

paneuropene de luptă împotriva violenţei; 

2. Dezbatere cu reprezentanţi ai societăţii civile şi reprezentanţi ai Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială  a Municipiului Bucureşticu, privind prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie.  
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 Joi, 6 decembrie 2007 
  
 In proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din 

Legea nr.118/2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit (PL.x 776/2007) ;  

2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative din domeniul protecţiei sociale (PL.x 762/2007);  

3. Dezbaterea  şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind 

respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea 

Legii cetăţeniei române nr.21/1991 (PL.x 761/2007); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată (PL.x 783/2007); 

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

modificarea şi completarea unor acte normative privind sistemul electoral (PL.x 

799/2007). 
 
 
 

  Luni, 3 decembrie 2007  
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus la vot proiectul ordinii de zi care  a 

fost aprobat în unanimitate de membrii Comisiei.  

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.384/2006, privind statutul 

soldaţilor şi gradaţilor voluntari (Plx.731/2007), Camera Deputaţilor fiind  prima Cameră 

sesizată. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi (9 voturi „pentru” – doamna deputată 

Minodora Cliveti – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, 

domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus - 

secretar, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 

deputat Tamas Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat 

Dragoş Ujeniuc), avizarea favorabilă a propunerii legislative.  
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 La al doilea 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 (Plx.805/2007), Camera Deputaţilor fiind  

Cameră decizională. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi (9 voturi „pentru” – doamna deputată 

Minodora Cliveti – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, 

domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus - 

secretar, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 

deputat Tamas Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat 

Dragoş Ujeniuc), avizarea favorabilă a propunerii legislative.  

 

 Marţi, 4 decembrie 2007 
  

Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a propus completarea proiectului ordinii de 

zi, cu dezbaterea şi avizarea proiectelor de legi şi propunerilor legislative programate 

pentru şedinţa de  joi 6 decembrie, urmând ca joi membrii Comisiei să desfăşoare 

activitate de documentare privind directivele europene în domeniul egalităţii de şanse. 

Supus la vot, proiectul ordinii de zi  modificat  a fost aprobat în unanimitate de membrii 

Comisiei.  

 La primul punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au participat, cu începere de 

la ora 12, la vernisajul unei expoziţii de grafică pe tematica violenţei în familie, 

discriminării şi egalităţii de şanse activităţi, organizată de către Comisie în cadrul 

activităţilor din cadrul campaniei paneuropene de luptă împotriva violenţei, prilej cu care 

au fost acordate premii unor reprezentanţi ai mass-media, pentru implicarea în 

domeniul egalităţii de şanse, nondiscriminării, precum şi prevenirii şi combaterii violenţei 

în familie.  
 La al doilea punct al ordinii de zi, membrii Comisiei au participat la o dezbatere 

cu reprezentanţi ai societăţii civile şi reprezentanţi ai Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială  a Municipiului Bucureşticu, privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie.  
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 La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege pentru abrogarea alin.(2) al art.5 din Legea nr.118/2002 pentru instituirea 

indemnizaţiei de merit (PL.x 776/2007), Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi (9 voturi „pentru” – doamna deputată 

Minodora Cliveti – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, 

domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus - 

secretar, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 

deputat Tamas Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat 

Dragoş Ujeniuc), avizarea favorabilă a proiectului de Lege.  

 La al patrulea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea în 

procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.91/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul protecţiei sociale (PL.x 762/2007), Camera Deputaţilor fiind  Cameră 

decizională. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi (9 voturi „pentru” – doamna deputată 

Minodora Cliveti – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, 

domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus - 

secretar, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 

deputat Tamas Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat 

Dragoş Ujeniuc), avizarea favorabilă a proiectului de Lege.  

 La al cincilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea în 

procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei de urgenţă 

a Guvernului nr.87/2007 pentru modificarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991 (PL.x 

761/2007), Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi (9 voturi „pentru” – doamna deputată 

Minodora Cliveti – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, 

domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus - 

secretar, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 

deputat Tamas Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat 

Dragoş Ujeniuc), avizarea favorabilă a proiectului de Lege.  
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 La al şaselea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, 

organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, republicată 

(PL.x 783/2007), Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi (9 voturi „pentru” – doamna deputată 

Minodora Cliveti – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, 

domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus - 

secretar, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 

deputat Tamas Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat 

Dragoş Ujeniuc), avizarea favorabilă a proiectului de Lege.  

 La al şaptelea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea în 

procedură de urgenţă a proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea unor 

acte normative privind sistemul electoral (PL.x 799/2007), Camera Deputaţilor fiind  

Cameră decizională. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi (9 voturi „pentru” – doamna deputată 

Minodora Cliveti – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, 

domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus - 

secretar, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 

deputat Tamas Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat 

Dragoş Ujeniuc), avizarea favorabilă a proiectului de Lege.  

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

  
 Joi, 6 decembrie 2007  

 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul privind Documentare privind  

Directivele Europene în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament. 

 Membrii Comisiei s-au documentat individual cu privire la această tematică. 

 

 In zilele de 3, 4 şi 6 decembrie 2007, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: 

doamna deputată Minodora Cliveti – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - 

vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan 

Aurel Rus - secretar, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
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Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma 

şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.  

 De la lucrări a absentat doamna deputată Lia Ardelean, aflată în delegaţie 

externă, precum şi doamna deputată Gabriela Creţu.  

   

 

 

                   PREŞEDINTĂ,      
      Minodora CLIVETI                
 

 

 

                      

           SECRETAR, 
                                                              Ioan Aurel RUS             
 
 
 
 
 
 
 
                                             Intocmit:    

                    Lucia-Cornelia Lepădatu, 
                    consilier parlamentar                               


