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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse                  Nr. 37/148/02.05.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
         
 

 
 
 

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele 

de 24, 25 şi 26 mai 2007 
 
 

 
  
  Marţi,  24 aprilie  
 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind pensia minimă garantată 
  (PL.X 238/2007). 
 

           
           Miercuri, 25 aprilie 

  
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind Statutul personalului   
aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă din România 
(Pl.x216/2007); 

 
           2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi                
 completarea  Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/14 iulie 2006           
 (Pl.x 239/2007). 
 
   
           Joi,  26 aprilie 

  
           1. Documentare privind situaţia femeilor cu handicap în Uniunea Europeană. 
 
 
 

Marţi,  24 aprilie 
 
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.  
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Original
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Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
         Pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind 
pensia minimă garantată (PL.X 238/2007). Modificările prevăzute de propunerea 
legislativă vizează acordarea unui ajutor social pentru asigurarea pensiei minime 
garantate. Ajutorul social va fi acordat lunar persoanelor care au implinit 65 de ani, au 
veniturile sub nivelul jumătăţii salariului minim în plată pe economie şi au domiciliul sau 
reşedinţa în România. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus la vot propunerea de avizare 
favorabilă a iniţiativei legislative.  
 Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu unanimitate de 
voturi (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).  
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 
 

Miercuri,  25 aprilie 
  
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. 
            La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 
Lege privind Statutul personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă 
din România (PL.X 216/2007). Modificările prevăzute de propunerea legislativă vizează 
crearea unui cadru normativ pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist, 
pregătirea şi certificarea personalului aeronautic civil navigant profesionist, îndatoririle şi 
drepturile personalului aeronautic civil navigant profesionist. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus la vot propunerea de avizare 
favorabilă a iniţiativei legislative.  
 Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu unanimitate de 
voturi (doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, 
domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul 
secretar Dan Horaţiu Buzau, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată Florentina Marilena Toma 
şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc).  
              La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea  şi  completarea  Legii securităţii şi sănătăţii în muncă 
nr.319/14 iulie 2006 (Pl.x 239/2007). Modificările prevăzute de propunerea legislativă 
vizează amendarea Legii în ceea ce priveşte instituirea controlului psihologic obligatoriu  
la angajare, atestarea de către Colegiul Psihologilor din România a dreptului de liberă 
practică al psihologilor în specialitate, precum şi asigurarea controlului respectării 
standardelor de calitate a serviciilor psihologice în domeniul securităţii şi sănătăţii în 
muncă. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus la vot propunerea de avizare 
favorabilă a iniţiativei legislative.  
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Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu unanimitate de 
voturi (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).  

In afara punctelor înscrise pe ordinea de zi, doamna preşedintă Minodora Cliveti 
a informat membrii Comisiei cu privire la iniţiativele şi noutăţile care s-au aflat în 
dezbaterea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei(A.P.C.E.), respectiv: 

- respingerea de către plenul acesteia a unui raport al Comisiei Juridice 
din cadrul A.P.C.E. care propunea acceptarea, ca excepţie, pentru 
candidaturile la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, 
nominalizării doar de judecători bărbaţi; 

- introducerea „Codului de conduită a partidelor politice”, care prevede 
participarea mai pregnantă a femeilor în politică, inclusiv prin utilizarea 
de „cote”. 

 De asemenea, doamna preşedintă Minodora Cliveti a propus membrilor Comisiei 
să includă pe ordinea de zi, pentru perioada următoare: 

- efectuarea unei vizite la închisoarea Târşor, împreună cu reprezentanţi 
ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, pentru a se evalua situaţia 
şi tratamentul aplicat femeilor din penitenciarele româneşti, în contextul 
în care, la A.P.C.E., domnia sa va prezenta, pe această temă, un raport  
care îşi propune să analizeze problematica la nivelul tuturor statelor 
membre ale Consiliului Europei – 23 mai a.c.; 

- deplasarea membrilor Comisiei şi desfăşurarea unei şedinţe a acesteia 
la Arad care să cuprindă întâlniri cu Prefectul, cu membrii Comisiei  
Judeţene pentru  Egalitate de şanse (C.O.J.E.S.) precum şi cu  
reprezentanţi ai unor O.N.G.-uri privind egalitatea de şanse şi 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor – 5-6 iunie a.c., la 
iniţiativa doamnei vicepreşedintă Lia Ardelean; 

- invitarea noului Ministru al Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse pentru 
a prezenta strategia viitoare în domeniul egalităţii de şanse precum şi 
modul de reorganizare a ministerului. 

  
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a rugat colegele şi colegii deputaţi să fie de 
acord şi cu invitarea unor parlamentari italieni, cu atribuţii în domeniul egalităţii de 
şanse, pentru a face o vizită în România, în vederea colaborării interparlamentare.    
  In unanimitate, membrii Comisiei au fost de acord cu aceste propuneri. 
           Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 
 
Joi,  26 aprilie 
 
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 „Situaţia femeilor cu handicap în 
Uniunea Europeană”. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
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           In zilele de 24, 25 şi 26 aprilie, 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     
 
                                                                                                                                                                 Alexandru Mazilu, 
          expert parlamentar 


