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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr. 37/115/13.03.2008 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei din zilele 
de 11, 12 şi 13 martie 2008 

         
  

 Marţi, 11 martie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 

din Legea nr.4/1953 – Codul Familiei – PL-x 49. 

 2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind protecţia copiilor care 

sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în 

străinătate – Pl-x 70. 

  
 Miercuri, 12 martie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

  1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.19/200 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale – Pl-x 77.  

    

  Joi , 13 martie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

 1. Documentare privind “Egalitatea între femei şi bărbaţi în cadrul activităţii 

parlamentare la nivelul Parlamentului European”. 
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 Marţi, 11 martie 2008 
 Şedinţa a fost condusă de doamna Preşedintă Minodora Cliveti. 
 Doamna Preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa şi a supus 

aprobării proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat în forma prezentată, cu unanimitate 

de voturi.  

 
  La primul punct al ordinii de zi s-a aflat în  dezbatere şi avizare Proiectul de 

Lege pentru modificarea alin.3 al art.1 din Legea nr.4/1953 – Codul Familiei – PL-x 49.  

 Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 13 februarie 2008. 

 Membrii comisiei au examinat Proiectul de Lege, expunerea de motive, avizul 

favorabil al Consiliului Legislativ nr.1314/01.10.2007, precum şi punctul de vedere 

negativ al Guvernului.   

 Membrii Comisiei au hotârât în unanimitate amânarea votului pentru a primi şi 

punctul de vedere de la Asociaţia Accept, în prezent Comisia având punctul de vedere 

transmis printr-o “Notă juridică suplimentară din 5.03.2008” care suplimentează Dosarul 

nr.1219/3.03.2008 ref. la PL-x.49/2008 privind definirea căsătoriei în Codul Fmiliei din 

partea Alianţei Familiilor din România.    

 La punctul doi al ordinii de zi s-a aflat în dezbatere şi avizare Propunerea 

legislativă privind protecţia copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în 

care aceştia se află la muncă în străinătate – Pl-x 70, Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională.  

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 20 februarie 2008. 

 Membrii Comisiei au examinat Propunerea legislativă, expunerea de motive, 

avizul favorabil al Consiliului legislativ nr.1383 din 10.10.2007 precum şi punctul de 

vedere negativ al Guvernului.  

 Membrii Comisiei au hotărât în unanimitate avizarea favorabilă a Propunerii 

legislative, fondul urmând a fi discutat şi hotărât de Comisia juridică de disciplină şi 

imunităţi. 

 Doamna Preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat Minodora Cliveti – 

Preşedinte, doamna deputat Lia Ardelean - Vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak - Vicepreşedinte, domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu - Secretar, domnul 

deputat Ioan Aurel Rus - Secretar, doamna deputat Olguţa Cocrea, doamna deputat 

Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, domnul deputat Puzdrea Dumitru, 



 3

domnul deputat Amariei Constatin, domnul deputat Dragoş Ujeniuc, cu precizarea că 

doamna deputat Toma Florentina a fost în delegaţie în străinătate. 

 

 

 
 
 Miercuri, 12 martie 2008 

Sedinţa a fost condusă de doamna Preşedintă Minodora Cliveti. 

  Doamna Preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa şi a supus 

aprobării proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat în forma prezentată, cu unanimitate 

de voturi.  

  La punctul ordinii de zi s –a aflat dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative 

pentru modificarea Legii nr.19/200 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale – Pl-x. 77, Camera Deputaţilor fiind cameră decizională. 

  Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 20 februarie 2008. 

  Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1423/16.10.2007, precum şi punctul de 

vedere negativ al Guvernului. 

  Membrii Comisiei au hotărât în unanimitate avizarea favorabilă a propunerii 

legislative. 

 Doamna Preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat Minodora Cliveti – 

Preşedinte, doamna deputat Lia Ardelean - Vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak - Vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - Secretar, domnul 

deputat Ioan Aurel Rus - Secretar, doamna deputat Olguţa Cocrea, doamna deputat 

Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, domnul deputat Puzdrea Dumitru, 

domnul deputat Amariei Constatin, domnul deputat Dragoş Ujeniuc, cu precizarea că 

doamna deputat Toma Florentina a fost în delegaţie în străinătate. 

 
 Joi , 13 martie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: Documentare privind “Egalitatea 

între femei şi bărbaţi în cadrul activităţii parlamentare la nivelul Parlamentului 

European”. 

 Membrii Comisiei s-au documentat individual cu privire la această tematică. 
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 La lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat Minodora Cliveti – 

Preşedinte, doamna deputat Lia Ardelean - Vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak - Vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - Secretar, domnul 

deputat Ioan Aurel Rus - Secretar, doamna deputat Olguţa Cocrea, doamna deputat 

Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, domnul deputat Puzdrea Dumitru, 

domnul deputat Amariei Constatin, domnul deputat Dragoş Ujeniuc, cu precizarea că 

doamna deputat Toma Florentina a fost în delegaţie în străinătate. 

 

  

             PREŞEDINTE,      
      Minodora CLIVETI                
 

 

 

                      

           SECRETAR, 
                                                              Ioan Aurel RUS             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Intocmit:    

                    Dr. Luminiţa Gheorghiu, 
                    consilier parlamentar                               


