
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse              Nr.  45/81/06.03.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 

                           
Sinteza  

lucrărilor Comisiei din zilele   
de  28 februarie şi 1 martie 2006 

 
 
 Marţi, 28 februarie 2006   
 
           1. Audiere privind situaţia persoanelor cu handicap în România (nevoi 
 specifice pentru femei şi bărbaţi) şi asupra proiectului de Lege privind 
 protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap    
 2. Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
    
 Miercuri, 01 martie 2006 
 
           1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
 Lege privind pensiile facultative (P.L.x. 53/15 februarie 2006).  
 2. Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
  
.   
 Marţi,  28 februarie 2006 
 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost supusă la vot şi aprobată în unanimitate.      
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat „Audierea privind situaţia 
persoanelor cu handicap în România (nevoi specifice pentru femei şi bărbaţi) şi 
asupra proiectului de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor 
cu handicap”.   
 Audierea a fost organizată la solicitarea mai multor organizaţii aparţinând 
persoanelor cu dizabilităţi,la aceasta participând reprezentanţii a 10 asociaţii precum 
şi reprezentantul  Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, domnul 
vicepreşedinte Bogdan Lehel.  
 Invitaţii au apreciat deschiderea şi disponibilitatea spre dialog a membrilor 
Comisiei şi au prezentat principalele probleme ale persoanelor cu dizabilităţi, 
insistând asupra modificărilor aduse prin noul proiect de lege aflat în dezbaterea 
Senatului. Cu acest prilej reprezentanţii asociaţiilor şi-au manifestat obiecţiunile cu 
privire la: desfiinţarea şcolilor speciale; evaluarea persoanelor cu handicap; 
diminuarea unor drepturi băneşti acordate persoanelor cu handicap sau asistenţilor 
personali ai acestora; acordarea unor facilităţi fiscale pentru persoanele cu 
handicap; lipsa de preocupare cu privire la integrarea în muncă a persoanelor cu 
handicap şi accesibilizarea locurilor de muncă; dezinteresul pentru dezvoltarea 
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serviciilor comunitare pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilităţi; imposibilitatea de 
a accesa credite bancare pentru achiziţionarea bunurilor de folosinţă îndelungată. 
 Domnul vicepreşedinte al A.N.P.H. a declarat că noul proiect de lege 
cuprinde mare parte din recomandările făcute. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti precum şi membrii Comisiei au asigurat 
invitaţii că vor ţine cont de toate aceste observaţii şi recomandări şi vor formula, în 
acest sens, amendamente la proiectul de Lege iniţiat de Guvern, cu ocazia 
dezbaterii şi avizării acestuia în Comisie.                     
 La al doilea punct al ordinei de zi s-au discutat unele probleme care ţin de  
activitatea Comisiei.  
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară închisă şedinţa. 
  
 In ziua de 28 februarie au fost prezenţi la lucrări: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa 
Cocrea, doamna deputată Monica Octavia Muscă, doamna deputata Florentina 
Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus şi domnul deputat Sandor Tamas.  
 A absentat de la lucrări doamna deputată Doina Dreţcanu. 
 
 Miercuri,  01 martie 2006 
 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de  Lege privind pensiile facultative (P.L.x. 
53/15 februarie 2006), pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  
 Doamna Georgeta Bratu, directoare la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei participă la şedinţă ca reprezentant al iniţiatorului şi prezintă proiectul de 
Lege privind pensiile facultative care transpune o serie de Directive Europene în 
materie şi reglementează cadrul juridic pentru înscrierea la sistemul pensiilor 
facultative a unor categorii de persoane, asigurându-se, prin acest nou sistem, 
pensii facultative atât în sistem ocupaţional cât şi individual.   
 In cadrul dezbaterilor generale doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean şi domnul vicepreşedinte au apreciat că pentru 
buna funcţionare a acestui sistem de pensii facultative esenţiale sunt: 
supravegherea pe care o va exercita Comisia de Supraveghere a Sistemului de 
Pensii Private,  normele de aplicare ce vor fi elaborate de aceasta, reducerea 
riscurilor la investirea fondurilor precum şi protejarea drepturilor participanţilor şi 
beneficiarilor.     
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a opinat că Legea privind pensiile 
ocupaţionale (care este abrogată prin acest proiect de lege) răspundea mai bine 
nevoilor de protecţie socială a unor categorii de lucrători  din activităţi cu condiţii 
speciale de muncă şi a considerat că şi persoanele care obţin venituri din activităţi 
agricole ar trebui să aibă posibilitatea să opteze şi să contribuie la un fond de pensii 
facultative.  
 S-a trecut apoi la dezbaterea pe articole. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus la vot proiectul de lege iar 
acesta a întrunit, atât pe articole cât şi în integralitate, un număr de  8 voturi „pentru” 
( doamna deputată Minodora Cliveti, doamna deputată Cornelia Ardelean, domnul 
deputat Gheorghe Firczak, domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată 
Monica Octavia Muscă, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată 
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Florentina Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus şi domnul deputat 
Sandor Tamas ).  
 Ca urmare, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu unanimitate de 
voturi. 
 La al doilea punct al ordinei de zi s-au discutat unele probleme care ţin de  
activitatea Comisiei.  
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară închisă şedinţa. 
 
 In ziua 01 martie au fost prezenţi la lucrări: doamna preşedintă Minodora 
Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe 
Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, 
doamna deputată Monica Octavia Muscă, doamna deputată Florentina Marilena 
Toma şi domnul deputat Sandor Tamas.  
 Au absentat de la lucrări: doamna deputată Doina Dreţcanu şi domnul 
deputat Ioan Aurel Rus. 

 
 
 
 
 

             PREŞEDINTĂ, 
 
                 Minodora CLIVETI    
 
 
 
 

           
                 SECRETAR, 
                                  
                   Dan Horaţiu BUZATU         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                  Expert parlamentar, 
                   Lucia-Cornelia Lepădatu 
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