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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr. 37/ 321/17.07.2008 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada 7-10 iulie 2008 
                 

 

 Luni, 07 iulie  2008 
 În proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

      1.  Informare şi documentare privind lucrările aflate în portofoliul Comisiei. 

 

 Marţi, 08 iulie 2008 
 În proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

1. Informare şi documentare privind lucrările aflate în portofoliul Comisiei. 

 

Miercuri, 09 iulie 2008 

În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea, in fond, a propunerii legislative pentru modificarea Legii    

 nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Pl.x 73/2008); 

2. Dezbaterea şi avizarea, in fond, a propunerii legislative pentru modificarea Legii  

 nr.23/1999 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi  

 din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Pl.x 74/2008); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea       

 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2003 privind alocaţia familială    

 complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală (PL.x  

 86/2008); 
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4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  

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

 vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

 7/2007 (Pl.x 87/2008); 

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

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

 88/2008); 

6.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art. I al 

 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2007 pentru modificarea şi 

 completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

 asigurări sociale (Pl.x 101/2008); 

7.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art. 1 lit. c) din 

 Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor 

 persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 

 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice (PL.x 123/2008); 

8.  Dezbaterea şi avizarea, in procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

 aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.146/2007 pentru aprobarea 

 plăţii primelor de concediu de odihnă suspendate în perioda 2001-2006 (PL.x 

 157/2008); 

9.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind modificarea art.36 din Legea 

 nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 

 agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar 

 nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 (PL.x 159/2008); 

10.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind acordarea unui ajutor financiar 

 cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar acreditat, de stat şi privat, în 

 vederea achiziţionării de haine (PL.x 164/2008); 

11.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

 Legii nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 254 din 

 21/10/1996, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393 din 31.12.1997, 

 privind Legea Locuinţei (PL.x166/2008); 

12.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

 Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

 sociale, cu modificările şi completările ulterioare (Pl.x 180/2008); 
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13.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

 art.1 din Legea nr. 7/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

 nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl.x 

 181/2008); 

14.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.1 din Legea 

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

 văduvelor de război (Pl.x 194/2008). 

 

Joi, 10 iulie 2008 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140/1 aprilie 2000 

(Pl.x 197/2008); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative  privind salariul minim brut pe ţară 

lunar, garantat în plată (Pl.x 198/2008); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative  privind stimularea întoarcerii în 

judeţele Harghita, Covasna şi Mureş a familiilor de români alungate de către 

şovinii de etnie maghiară după 21 decembrie 1989, precum şi a sprijinirii familiilor 

tinere de români care doresc sa-şi stabilească domiciliul în aceste judeţe (Pl.x 

219/2008); 

4. Dezbaterea si avizarea, în procedură de urgenţa, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.16/2008 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PL.x 

228/2008); 

5.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

OUG nr. 97/04.10.2007 privind modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 

referitoare la alocaţia de stat pentru copii (Pl.x 240/2008); 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl.x 254/2008); 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 148/3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului (PL.x 255/2008); 
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8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art.80 alin.(1) 

din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale (Pl.x 256/2008); 

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

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

vederea creşterii copilului (Pl.x 283/2008); 

10. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de modificare şi completare a 

Ordonanţei de Urgenţă nr. 44 din 14 iunie 2006 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat 

pentru copii (Pl.x 285/2008); 

 

 

 In zilele de luni, 7 iulie şi marţi, 8 iulie, şedinţa Comisiei a avut ca punct pe 

ordinea de zi „Informare şi documentare privind lucrările aflate în portofoliul Comisiei”. 

 Membrii Comisiei au fost informaţi de către doamna preşedintă Minodora Cliveti, 

cu privire la lucrările aflate în portofoliul Comisiei, şi s-au documentat individual, în 

vederea dezbaterii şi avizării acestora. 

  

Miercuri, 09 iulie 2008 
 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti şi de doamna 

vicepreşedintă Lia Ardelean, alternativ. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi iar 

aceasta a fost aprobată in unanimitate. 

 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea, în fond, a 

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare 

civilă (Pl.x 73/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a informat membri Comisiei că, atât 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi cât şi Comisia juridică, de 

discipină şi imunităţi au sesizate cu aceasta propunere legislativă, hotărându-se  

dezbaterea în şedinţe separate şi redactarea ulterioară a raportului comun. 

 Cu majoritate de voturi (9 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte,  domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat 
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Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc; 2 voturi „împotrivă”: doamna deputată 

Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar), membrii 

Comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative. 

 Doamna deputată Minodora Cliveti – preşedinte a opinat că prevederile 

constituţionale şi reglementările în vigoare sunt suficiente iar interpretarea acestora în 

societatea românească sunt evidente. 

 Doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte şi-a motivat votul arătând că un 

copil care s-ar naşte într-o altfel de familie decât cea tradiţională nu poate fi condamnat 

să trăiască în cadrul acesteia fără să  poată decide singur, iar mentalităţile din România 

încă nu permit o altă abordare asupra căsătoriei. 

 La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea, in fond, a 

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru modificarea şi 

completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din Legea nr.119/1996 cu privire la 

actele de stare civilă (Pl.x 74/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a informat, de asemnenea, membri 

Comisiei că, atât Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi cât şi 

Comisia juridică, de discipină şi imunităţi au sesizate cu aceasta propunere legislativă, 

hotărându-se  dezbaterea în şedinţe separate şi redactarea ulterioară a raportului 

comun. 

 Cu majoritate de voturi (9 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte,  domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc; 2 voturi „împotrivă”: doamna deputată 

Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar), membrii 

Comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative. 

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

de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.105/2003 privind alocaţia familială   complementară şi alocaţia de susţinere pentru 

familia monoparentală (PL.x 86/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 
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Firczak – vicepreşedinte,  domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege. 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări 

şi completări prin Legea nr. 7/2007 (Pl.x 87/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc ), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a propunerii legislative. 

La al cincilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

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

stat pentru copii, republicată (Pl.x 88/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a propunerii legislative. 

La al şaselea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea art. I al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2007 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 101/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 
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 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc ), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a propunerii legislative. 

La al şaptelea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege pentru modificarea art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind 

acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în 

România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice 

(PL.x 123/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc ), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege. 

 La al optulea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea, in 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.146/2007 pentru aprobarea plăţii primelor de concediu de odihnă 

suspendate în perioda 2001-2006 (PL.x 157/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege. 

 La al nouălea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege privind modificarea art.36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstruirea dreptului 

de proprietate asupra terenurilor agricole şi a celor forestiere, solicitate potrivit 
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prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 (PL.x 159/2008), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege . 

 La al zecelea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege privind acordarea unui ajutor financiar cadrelor didactice din învăţământul 

preuniversitar acreditat, de stat şi privat, în vederea achiziţionării de haine (PL.x 

164/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc ), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege . 

 La al unsprezecelea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 114/1996, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 254 din 21/10/1996, republicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 393 din 31.12.1997, privind Legea Locuinţei (PL.x166/2008), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Cu majoritate de voturi (10 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte,  domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, domnul deputat 

Dragoş Ujeniuc; 1 vot „împotrivă” - doamna deputată Marilena Toma), membrii comisiei 

au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 Doamna deputată Marilena Toma şi-a motivat votul specificând că există deja 

criterii stabilite de consiliile locale, pentru acordarea locuinţelor sociale. 
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La al doisprezecelea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl.x 180/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc ), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a propunerii legislative. 

 La al treisprezecelea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr. 7/2007 

pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului (Pl.x 181/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc), membrii comisiei au hotărât 

respingerea  propunerii legislative, motivat de faptul că: nivelul propus de iniţiator,  

respectiv cuantumul diferenţiat al indemnizaţiei pentru creşterea copilului, este 

insuficient, introduce discriminare, iar in dezbaterea parlamentară se află alte propuneri 

legislative care susţin un cuantum superior. 

La al paisprezecelea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea art.1 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de 

război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Pl.x 194/2008), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 
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doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma domnul deputat Dragoş Ujeniuc), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a propunerii legislative. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 
Joi, 10 iulie 2008 

 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti şi de doamna 

vicepreşedintă Lia Ardelean, alternativ. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi iar 

aceasta a fost aprobată in unanimitate. 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 140/1 aprilie 2000 (Pl.x 197/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 Cu majoritate de voturi (10 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte,  domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte,  domnul deputat Ioan 

Aurel Rus – secretar, domnul deputat Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  

doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat 

Puzdrea Dumitru, doamna deputată Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc; 1 

vot „împotrivă” : doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte), membrii comisiei au 

hotărât respingerea propunerii legislative. 

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

legislative  privind salariul minim brut pe ţară lunar, garantat în plată (Pl.x 198/2008), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Cu majoritate de voturi (10 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte,  domnul deputat Constantin Amarie, domnul deputat Ion 

Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 

deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată Marilena Toma, domnul deputat Dragoş 

Ujeniuc; 1 vot „împotrivă”: domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar), membrii comisiei 

au hotărât avizarea favorabilă a propunerii legislative. 
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La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative  privind stimularea întoarcerii în judeţele Harghita, Covasna şi Mureş a 

familiilor de români alungate de către şovinii de etnie maghiară după 21 decembrie 

1989, precum şi a sprijinirii familiilor tinere de români care doresc sa-şi stabilească 

domiciliul în aceste judeţe (Pl.x 219/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 Cu majoritate de voturi (9 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte,  domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc; 2 voturi „împotrivă”: doamna deputată 

Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar), membrii 

comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative. 

 La al patrulea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea si avizarea, în 

procedură de urgenţa, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.16/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii (PL.x 228/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc ), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de Lege. 

 La al cincilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea OUG nr. 97/04.10.2007 privind 

modificarea şi completarea Legii nr. 61/1993 referitoare la alocaţia de stat pentru copii 

(Pl.x 240/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 



 12

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a propunerii legislative. 

 La al şaselea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

148 din 3 noiembrie 2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl.x 

254/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc ), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a propunerii legislative. 

 La al şaptelea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/3 noiembrie 

2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl.x 255/2008), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc ), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a propunerii legislative. 

 La al optulea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru completarea art.80 alin.(1) din Legea nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 256/2008), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 
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Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc ), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a propunerii legislative. 

 La al nouălea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl.x 283/2008), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc ), membrii comisiei au hotărât avizarea 
favorabilă a propunerii legislative. 

 La al zecelea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative de modificare şi completare a Ordonanţei de Urgenţă nr. 44 din 14 iunie 2006 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului şi a Legii nr. 61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii (Pl.x 285/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 
 Cu unanimitate de voturi (11 voturi „pentru”- doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată 

Marilena Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc ), membrii comisiei au hotărât 

respingerea propunerii legislative. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 

 In zilele de 7, 8 şi 9 iulie,  la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputată 

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

deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus - secretar, 

domnul deputat Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată 

Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat  Dumitru Puzdrea, 

doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc. 
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Au absentat: domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu-secretar şi domnul deputat 

Tamás Sándor. 

 In ziua de 10 iulie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputată 

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

deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus - secretar, 

domnul deputat Constantin Amarie, domnul deputat Ion Burnei,  doamna deputată 

Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat  Dumitru Puzdrea, 

doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc. 

 Au absentat: domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu-secretar şi domnul deputat 

Tamás Sándor. 

 
 
 
 

 PREŞEDINTĂ,      
     Minodora CLIVETI                
                      

 

           SECRETAR, 
                                                              Ioan Aurel RUS             
 
 

 

 

 

 
                                             Intocmit:    
                    Lucia-Cornelia Lepădatu, 

                    consilier parlamentar    

 

          Cristina Constantin 
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