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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse                  Nr. 37/183/23.05.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele 

de 14 şi 15 mai 2007 
 
 
 
  
  Luni, 14 mai 

 
 1. Documentare privind „Egalitatea de şanse pentru femeile din mediul rural”. 
 
 
           Marţi,  15 mai 
 

1.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind soluţionarea asigurării 
locuinţei unor categorii de chiriaşi evacuaţi din imobilele retrocedate foştilor 
proprietari(PL.X 354/2007) 
 
2.Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind protecţia chiriaşilor şi 
stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe (PL.X 353/2007) 
 
3.Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protecţia specială şi 
încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (Pl.x 344/2007)  
 
4.Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind sistemul public de pensii 
şi alte drepturi de asigurări sociale cu modificările şi completările ulterioare 
(Pl.x 345/2007) 
 
5.Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 519/2002 pentru aprobarea OUG nr 102/1999 privind 
protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 
(Pl.x 346/2007) 
 
6.Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea art 48² alin.(1) din Legea nr 19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x330/2007) 
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7.Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale 
(Pl.x 331/2007) 

 
 
 
Luni, 14 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 „Egalitatea de şanse pentru   
femeile din mediul rural”. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
 
 
           Marţi, 15 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. 

            
           La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 
Lege privind soluţionarea asigurării locuinţei unor categorii de chiriaşi evacuaţi din 
imobilele retrocedate foştilor proprietari (PL.X 354/2007). Scopul propunerii legislative 
este  de a soluţiona problema asigurării locuinţelor pentru unele categorii de pensionari 
chiriaşi, evacuaţi din imobilele retrocedate. 

 Doamna preşedintă 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 – 
10 voturi „pentru” (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).    
            La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 
de Lege privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 
locuinţe  (PL.X 353/2007). Scopul proiectului de lege este  de a reglementa si amenda 
OUG 40/1999 privind  protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia 
de locuinţe astfel: durata contractelor de închiriere pentru chiriaşii imobilelor 
redobândite de foştii proprietari  se prelungeşte  pentru o perioadă de maxim 3 ani de la 
data intrării în vigoare a prezentei legi.  

 Doamna preşedintă 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  – 10 voturi „pentru” (doamna preşedintă Minodora Cliveti, 
doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul 
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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).                                             

La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 
(Pl.x 344/2007). Scopul propunerii legislative este  de a completa O.U.G. nr. 102/1999 
în sensul reglementării condiţiilor de încetare a contractului individual de muncă, al 
eliminării inechităţii existente în ceea ce priveşte acordarea  indemnizaţiei de şomaj. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus la vot propunerea de respingere a 
iniţiativei legislative, având în vedere că există deja cadrul legal în materie.  

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă, cu unanimitate de voturi  – 
10  voturi „pentru” (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). 
             La al patrulea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl.x 345/2007). Scopul propunerii legislative este 
de a  reglementa si amenda Legea 19/2000, privind: majorarea valorii minime a 
punctului de pensie la 45% din salariul mediu brut pe economie, instituirea pensiei 
lunare minime garantate, precum şi acordarea a şase tichete de călătorie interurban 
dus-întors pe mijloace de transport în comun. 

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  – 10 voturi „pentru” (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).  
   La al cincilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 519/2002 pentru aprobarea OUG 
nr 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu 
handicap (Pl.x 346/2007). Scopul proiectului de lege este  de a completa lit.c a alin. 1 
art. 18 OUG 102/1999 în sensul ca adulţii seropozitivi să beneficieze de  asistent 
personal pe baza recomandărilor unui medic psihiatru şi a unui medic de boli 
infecţioase. 

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  – 10 voturi „pentru” (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).  

La al şaselea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea art 48 alin.(1) din Legea nr 19/2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 330/2007). 
Scopul propunerii legislative este  de a modifica Legea 19/2000  astfel încât, femeile 
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care au născut şi crescut un copil cu handicap să poată beneficia de reducerea vârstei 
standard de pensionare cu 2 ani. 

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 – 10 voturi „pentru” (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). 

La al şaptelea 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 (Pl.x 331/2007). Scopul propunerii legislative 
este  de a modifica şi completa Legea 19/2000 astfel încât baza de calcul pentru plata 
asigurărilor sociale de stat să se stabilească la nivelul salariului brut lunar realizat. 

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  – 10 voturi „pentru” (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 14 şi 15 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 


