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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr. 37/527/19.12.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele 

de 10, 11, 12 şi 13 decembrie 2007 
         
 
 

           Luni, 10 decembrie 2007  
 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

- Informare cu privire la participarea membrilor Comisiei la activităţi consacrate  

egalităţii de şanse, precum şi luptei împotriva violenţei în familie. 

  
 Marţi, 11 decembrie 2007 
 In proiectul ordinei de zi a fost înscris următorul punct:  

- Participarea membrilor Comisiei la seminarul cu tema „Parteneri egali, 

competitori egali”, organizat  în parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii 

de Gen FILIA. 

  

 Miercuri, 12 decembrie 2007 
 In proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2000 privind organizarea 

activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară şi a Ordonanţei Guvernului 

nr.75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi recomandaţi de părţi să 

participe la efectuarea expertizelor criminalistice (PL.x862/2007);  
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2. Dezbaterea şi avizarea proiectui de Lege pentru modificarea art.9 al Titlului XI, 

Renta viageră agricolă, din Legea nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii 

şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacent (PL.x 769/2007). 
 

 Joi, 13 decembrie 2007 
 In proiectul ordinei de zi a fost înscris următorul punct:  

      -  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind organizarea şi exercitarea 

profesiei de mediator sanitar în comunităţile de romi (Pl.x750/2007). 

 
 

  Luni, 10 decembrie 2007  
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus la vot proiectul ordinii de zi care  a 

fost aprobat în unanimitate de membrii Comisiei.  

 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul privind Informare cu privire la 

participarea membrilor Comisiei la activităţi consacrate egalităţii de şanse, precum şi 

luptei împotriva violenţei în familie. 

 Doamna preşedintă a informat membrii Comisiei referitor la participarea domniei-

sale în cadrul sedinţelor Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, referitor la 

campania de luptă împotriva violenţei în familie, precum şi referitor la drepturile copiilor. 

 

 Marţi, 11 decembrie 2007 
  

Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.  

 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul privind Participarea membrilor 

Comisiei la seminarul cu tema „Parteneri egali, competitori egali”, organizat  în 

parteneriat cu Centrul de Dezvoltare Curriculară şi Studii de Gen FILIA ( Centrul FILIA ). 

 Din partea Centrului FILIA au participat şi au prezentat puncte de vedere 

doamna Oana Băluţă, coordonator proiect, doamna preşedintă Minodora Cliveti, 

precum şi doamna profesor universitar Mihaela Miroiu. Seminarul s-a  desfăşurat în 

cadrul parteneriatului Comisiei cu Centrul FILIA, proiectul  „Equal competitors, equal 

partners. Integrating gender equality in policy making” având finanţarea Ambasadei  

Elveţiei la Bucureşti. 
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 Evenimentul a pus în evidenţă necesitatea elaborării şi implementării unor politici 

publice coerente şi eficiente în domeniul reconcilierii vieţii profesionale cu viaţa de 

familie.  

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 Miercuri, 12 decembrie 2007 
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a propus completarea proiectului ordinii de 

zi, cu dezbaterea şi avizarea propunerii legislative programate pentru şedinţa de  joi 13 

decembrie, urmând ca joi membrii Comisiei să desfăşoare activitate de documentare 

privind directivele europene în domeniul egalităţii de şanse. Supus la vot, proiectul 

ordinii de zi  modificat  a fost aprobat în unanimitate de membrii Comisiei.  

 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea în procedură de 

urgenţă, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului 

nr.2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară şi 

a Ordonanţei Guvernului nr.75/2000 privind autorizarea experţilor criminalişti care pot fi 

recomandaţi de părţi să participe la efectuarea expertizelor criminalistice (PL.x.862/10 

decembrie 2007), Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională.  

 In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege.  

 La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului  

de Lege pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea 

nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 

adiacente (PL.x.769/12 noiembrie 2007), Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională.  

 In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerea  

legislativă privind organizarea şi exercitarea profesiei de mediator sanitar în 

comunităţile de romi (Pl.x.750/5 noiembrie 2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 In urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
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 Joi, 13 decembrie 2007  
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul privind Documentare privind  

Directivele Europene în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament. 

 Membrii Comisiei s-au documentat individual cu privire la această tematică. 

 

 In ziua de 10 decembrie 2007, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputată Minodora Cliveti – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - 

vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan 

Aurel Rus - secretar, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 

Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma 

şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.  

 De la lucrări a absentat doamna deputată Lia Ardelean, aflată în delegaţie 

externă, precum şi doamna deputată Gabriela Creţu.  

 In ziua de 11 decembrie 2007, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputată Minodora Cliveti – preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean  - 

vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat  

Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus - secretar, doamna 

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

Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.  

 De la lucrări a absentat doamna deputată Gabriela Creţu.  

 In zilele de 12 şi 13 decembrie 2007, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: 

doamna deputată Lia Ardelean  - vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - 

vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan 

Aurel Rus - secretar, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 

Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma 

şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.  

 De la lucrări au absentat doamna deputată Minodora Cliveti – preşedinte, aflată 

în delegaţie externă, precum şi doamna deputată Gabriela Creţu.  

   

                   PREŞEDINTĂ,      
      Minodora CLIVETI              
      SECRETAR, 
                                                              Ioan Aurel RUS            
                                            Intocmit:    
                    Lucia-Cornelia Lepădatu,
                    consilier parlamentar                               


