
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse              Nr.  45/69/23.02.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 

                           
Sinteza  

lucrărilor Comisiei din zilele   
de  21 şi 22 februarie 2006 

 
 
 Marţi, 21 februarie 2006   
 
           1. Modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei, ca 
 urmare a modificării şi completării Regulamentului Camerei Deputaţilor  
 prin  Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 34 din 25 octombrie 2005.  
 2. Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
    
 Miercuri, 22 februarie 2006 
 
           1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind regimul juridic al 
 bunurilor imobile şi mobile preluate în mod abuziv de stat sau alte  persoane 
 juridice, pe baza prevederilor actelor normative referitoare la  Casa de 
 Administrare si Supravegherea Bunurilor Inamice(C.A.S.B.I.)(P.L.x.50/13 
 februarie 2006). 
 2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de 
 Lege privind pensiile facultative (P.L.x. 53/15 februarie 2006).  
 3. Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
  
.   

 Marţi,  21 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 modificarea şi completarea 
Regulamentului de funcţionare a Comisiei, ca  urmare a modificării şi completării 
Regulamentului Camerei Deputaţilor  prin  Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 34 din 
25 octombrie 2005. 
 Membrii Comisiei au trecut în revistă prevederile din Regulamentul Camerei, 
modificat şi completat, referitoare la activitatea Comisiilor permanente şi au fost de 
acord cu reluarea discuţiilor într-o altă şedinţă, când va fi prezentat noul text al 
Regulamentului Comisiei.  
 La al doilea punct al ordinei de zi s-au discutat unele probleme care ţin de  
organizarea Comisiei.  
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară închisă şedinţa. 
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 Miercuri,  22 februarie 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  proiectului  
de lege privind regimul juridic al  bunurilor imobile şi mobile preluate în mod abuziv 
de stat sau alte persoane juridice, pe baza prevederilor actelor normative referitoare 
la Casa de Administrare si Supraveghere a Bunurilor Inamice (C.A.S.B.I.)-
P.L.x.50/13 februarie 2006, pentru care Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti regretă faptul că iniţiatorul, domnul 
senator Puskas Zoltan şi reprezentantul Ministerului Justiţiei nu participă la şedinţă.
  
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti dă citire adresei primită de Comisie din  
partea Ministerului Justitiei, prin care se comunică imposibilitatea reprezentantului 
acestuia de a participa la şedinţă precum şi un punct de vedere asupra proiectului 
de lege. Ministerul Justiţiei recomandă să se solicite punctul de vedere şi al altor 
autorităţi publice cu atribuţii în domeniu, respectiv al Departamentului pentru Relaţii 
Interetnice din cadrul Guvernului, al Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al 
Ministerului Finanţelor Publice. De asemenea, doamna preşedintă Minodora Cliveti 
precizează că punctul de vedere al Guvernului este negativ şi că la acest proiect nu 
s-au depus amendamente. 
 S-a trecut apoi la dezbatere. Domnul deputat Sandor Tamas susţine acest 
proiect care vizează remedierea unor abuzuri, având în vedere că în acest mod sunt 
corectate şi abuzuri faţă de persoane fizice aparţinând etniilor, consideră că alte 
puncte de vedere ale autorităţilor ar trebui obţinute de către comisia sesizată în fond 
şi propune avizarea favorabilă. Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean opinează 
că aceste abuzuri au fost corectate prin Legea nr. 247/2005 iar doamna deputată 
Florentina Marilena Toma constată că nici în proiect nici în buget nu sunt prevăzute 
resursele financiare pentru acordarea despagubirilor. Doamna preşedintă  Minodora 
Cliveti menţionează că ar putea exista  surse financiare pentru această reparaţie, 
conform observaţiilor cuprinse în punctul de vedere al Guvernului.  
 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  6 voturi „pentru” 
( doamna deputată Minodora Cliveti, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna 
deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Florentina Marilena Toma, domnul 
deputat Gheorghe Firczak şi domnul deputat Sandor Tamas ), 2 voturi „împotrivă”     
(domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu şi domnul deputat Ioan Aurel Rus) şi 1 
„abţinere” ( doamna deputată Cornelia Ardelean ) . 
 Ca urmare, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu majoritate de 
voturi. 
  
 La al doilea 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 preşedintă Minodora Cliveti precizează faptul că din partea 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei  nu participă nimeni la şedinţă,  
deşi invitaţia a fost transmisă, şi propune amânarea dezbaterii pentru săptămâna 
viitoare.  
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 Doamna deputată Florentina Marilena Toma consideră necesară prezenţa 
reprezentantului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi este de acord 
cu amânarea propusă. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus la vot propunerea de amânare 
a dezbaterii proiectului. Cu unanimitate de voturi (doamna preşedintă Minodora 
Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe 
Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, 
doamna deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu şi 
domnul deputat Sandor Tamas, domnul deputat Ioan Aurel Rus) propunerea a fost 
aprobată.  
 Ca urmare, dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind pensiile 
facultative (P.L.x. 53/15 februarie 2006) a fost amânată.  
 Cu acest prilej, doamna preşedintă Minodora Cliveti reaminteşte membrilor 
Comisiei faptul că, în ultima perioadă, reprezentanţii Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării şi ai Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei nu au răspuns 
invitaţiei de a participa la lucrări,  încălcând astfel prevederile Regulamentului 
Camerei  Deputaţilor. In aceste condiţii, doamna preşedintă Minodora Cliveti 
consideră necesară informarea Biroului Permanent. Membrii Comisiei sunt de acord 
cu acest demers.   
   La al treilea punct al ordinei de zi,  dedicat altor probleme privind 
activitatea Comisiei, doamna preşedintă Minodora Cliveti a dat citire propunerii 
Grupului Parlamentar P.N.L. privind desemnarea domnului  deputat Dan Horaţiu 
Buzatu în funcţia de secretar al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi.  Membrii Comisiei au fost de acord, în unanimitate, cu această propunere. 

 
 In zilele de 21 şi 22 februarie au fost prezenţi la lucrări: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, doamna deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Dan Horaţiu 
Buzatu şi domnul deputat Sandor Tamas, domnul deputat Ioan Aurel Rus.  
A absentat de la lucrări doamna deputată Mona Muscă. 

 
 
 

            PREŞEDINTĂ, 
 
         Minodora CLIVETI    
 

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