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Marţi, 6 septembrie 2005 
 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe 
teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi 
Spaţiului Economic European (PL.X. 330 din 29.07.2005). 

La    dezbatere    au    participat   ca    invitaţi:  din    partea   Ministerului   
Administraţiei şi Internelor,  domnul Mircea Alexandru, Secretar de Stat pentru 
Relaţia cu Parlamentul, domnul Nan Florin, director general adjunct.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă “Dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 
privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale 
Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European”.  

In conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a 
cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională, transmisă cu adresa nr. PL.X. 330 din 
29.07.2005. 
 Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive, precum şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 955/15.07.2005. 
    In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei si 
bărbaţi au votat în unanimitate proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
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urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul 
României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului 
Economic European. 
 

Miercuri, 7 septembrie 2005 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind susţinerea familiilor 

tinere. (PL.X. 259 din 22.06.2005). 
2. Documentare asupra legislaţiei şi noutăţilor legislative în domeniu. 

La    dezbatere    a   participat   ca    invitat:  domnul Dinescu Valentin, senator 
PRM.  

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

     La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă „ Dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative privind susţinerea familiilor tinere”. 
     In conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind susţinerea familiilor 
tinere, Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională, transmisă cu adresa nr. PL.X. 
259 din 22.06.2005. 
      Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi au examinat 
propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ cu nr. 311/5.04.2005 precum şi punctul de vedere negativ al 
Guvernului. 
       In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei si 
bărbaţi au votat cu majoritate de voturi propunerea legislativă privind susţinerea 
familiilor tinere. 
        La al doilea punct al ordinii de zi a fost înscrisă „Documentare asupra legislaţiei 
şi noutăţilor legislative în domeniu”. 
 
    La lucrările comisiei din zilele de 6 şi 7 septembrie a.c. au fost prezenţi 7 din cei 7 
deputaţi membri ai Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 
 
   
 

       PREŞEDINTĂ, 
 
MINODORA CLIVETI    
     SECRETAR, 
 
     ---------------   
       
 
          
       Expert  Parlamentar, 
          

Irina Stupar 


