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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse                  Nr. 37/156/8.05.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
         
 

 
Sinteza 

lucrărilor Comisiei din zilele 
de 2 şi 3 mai 2007 

 
 
 
 
 

           Miercuri,  2 mai 
  

                 1.Documentare privind legislaţia naţională în domeniul “ Prevenirii şi   
                   combaterii traficului cu femei “.   
          
           
           Joi,  3 mai 

  
    1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind obligaţia statului de a     
      asigura locuinţă pentru persoanele care locuiesc într-un imobil naţionalizat  

                  care se retrocedează foştilor proprietari (PL.X 259/2007) 
 
 
 

 Miercuri, 2 mai 
 
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 legislaţia naţională în domeniul 
„Prevenirii şi  combaterii traficului cu femei”.  
      Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 
 

Joi, 3 mai 
  
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.  
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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 proiectului de Lege privind 
obligaţia statului de a asigura locuinţă pentru persoanele care locuiesc într-un imobil 
naţionalizat care se retrocedează foştilor proprietari (PL.X 259/2007). Scopul propunerii 
legislative este de a se asigura o locuinţă persoanelor  care, în urma retrocedării către 
foştii  proprietari a imobilului în care au locuit, nu mai au posibilitatea de a închiria în 
continuare locuinţa respectivă.     

Doamna Minodora Cliveti a supus la vot propunerea de avizare favorabilă a 
proiectului de lege.  

Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat 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. 
 

In zilele de 2 şi 3 mai, 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 


