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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr. 37/2505.02.2008 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

Sinteza  
 lucrărilor Comisiei din zilele 

de 29 şi 30 ianuarie 2008 
         
 
 

             

 Marţi, 29 ianuarie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art. 3 alin. (1) din 

Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată (Pl.x 837/3 decembrie 

2007); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative  privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului (Pl.x 847/3 decembrie 2007); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare  (Pl.x 846/3 decembrie 2007); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind sistemul public de pensii 

pentru agricultori (Pl.x 825/3 decembrie 2007); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.14 din Legea 

nr.44/1994 privind veteranii de război precum si unele drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război (Pl.x 838/3 decembrie 2007). 
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 Miercuri, 30 ianuarie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 

nr.416/2001, privind venitul minim garantat  (Pl.x 774/12 noiembrie 2007);  

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind sistemul public de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 773/12 noiembrie 2007); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de modificare a Legii nr.19/2000 

privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 770/12 

noiembrie 2007); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de modificare şi completare a Legii 

nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea persoanelor cu handicap (Pl.x 772/12 

noiembrie 2007). 

    

 Marţi, 29 ianuarie 2008 
  

Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa şi a supus 

aprobării proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat în forma prezentată, cu unanimitate 

de voturi.  

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

legislative pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de 

stat pentru copii, republicată (Pl.x 837/3 decembrie 2007),  Camera Deputaţilor fiind  

Cameră decizională.  

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

şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă, cu un număr de 10 voturi „pentru” 

(doamna deputată Minodora Cliveti – preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - 

vicepreşedinte,  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).  

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

legislative  privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl.x 847/3 

decembrie 2007), Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională.  

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

şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă, cu un număr de 10 voturi „pentru” 

(doamna deputată Minodora Cliveti – preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - 

vicepreşedinte,  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).  

  La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi 

completările ulterioare  (Pl.x 846/3 decembrie 2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

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

şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă, cu un număr de 10 voturi „pentru” 

(doamna deputată Minodora Cliveti – preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - 

vicepreşedinte,  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).  

  La al patrulea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind sistemul public de pensii pentru agricultori (Pl.x 825/3 decembrie 

2007),  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă, cu un număr de 10 voturi „pentru” 

(doamna deputată Minodora Cliveti – preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - 

vicepreşedinte,  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).  
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 La al cincilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea art.14 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Pl.x 838/3 decembrie 

2007),  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă, cu un număr de 10 voturi „pentru” 

(doamna deputată Minodora Cliveti – preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - 

vicepreşedinte,  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).  

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

  
 Miercuri, 30 ianuarie 2008 

Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

  Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa şi a supus 

aprobării proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat în forma prezentată, cu unanimitate 

de voturi.  

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

legislative privind modificarea Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat  (Pl.x 

774/12 noiembrie 2007), Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională.  

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

şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă, cu un număr de 10 voturi „pentru” 

(doamna deputată Minodora Cliveti – preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - 

vicepreşedinte,  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).  

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

avizarea propunerii legislative privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
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asigurări sociale (Pl.x 773/12 noiembrie 2007), Camera Deputaţilor fiind  Cameră 

decizională.  

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

şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă, cu un număr de 10 voturi „pentru” 

(doamna deputată Minodora Cliveti – preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - 

vicepreşedinte,  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).  

 La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea dezbaterea şi 

avizarea propunerii legislative de modificare a Legii nr.19/2000 privind sistemul public 

de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 770/12 noiembrie 2007), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă, cu majoritate 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 şi 1 vot „împotrivă” - doamna deputată Lia 

Ardelean - vicepreşedinte, motivat de existenţa avizului negativ al Consiliului Legislativ).  

 La al patrulea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative de modificare şi completare a Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 

promovarea persoanelor cu handicap (Pl.x 772/12 noiembrie 2007), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

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

şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă, cu un număr de 10 voturi „pentru” 

(doamna deputată Minodora Cliveti – preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - 

vicepreşedinte,  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 
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Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş 

Ujeniuc).  

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

  

 In zilele de 29 şi 30 ianuarie 2008, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputată Minodora Cliveti – preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - vicepreşedinte,  

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.  

   

 

  

             PREŞEDINTĂ,      
      Minodora CLIVETI                
 

 

 

                      

           SECRETAR, 
                                                              Ioan Aurel RUS             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Intocmit:    

                    Lucia-Cornelia Lepădatu, 
                    consilier parlamentar                               


