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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr. 37/41/13.02.2008 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei din zilele 

de 5, 6 şi 7 februarie 2008 
         
 
 

             

 Marţi, 5 februarie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

 1. Documentare privind Concluziile celui de-al doilea seminar al comisiilor 

parlamentare care se ocupă de condiţia femeii şi de egalitatea dintre sexe,  organizat 

de Uniunea Interparlamentară în cooperare cu Organizaţia Internaţională a Muncii,  in 

perioada 6-8 decembrie 2007, la Geneva. 

 

  
 Miercuri, 6 februarie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

  1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative 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 809/28 noiembrie 2007); 

  2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului României nr. 10/2007 din 31/01/2007 publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 01/02/2000, privind creşterile salariale ce se vor 

acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
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Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul 

contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor II şi III la 

Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar 

şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică;  

  3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art. 126 din 

Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; 

   4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art. 77 din 

Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale; 

  5 Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind pensiile de stat şi alte 

drepturi de asigurări sociale ale lucrătorilor din industria minieră. 

 

  

  Joi , 7 februarie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscrisă: 

 1. Documentare privind Foaia de parcurs  pentru egalitatea între femei şi bărbaţi, 

2006 – 2010 – Raport al  Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe, 

adoptat de Parlamentul European. 

 

 

 Marţi, 5 februarie 2008 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: Documentare privind Concluziile 

celui de-al doilea seminar al comisiilor parlamentare care se ocupă de condiţia femeii şi 

de egalitatea dintre sexe,  organizat de Uniunea Interparlamentară în cooperare cu 

Organizaţia Internaţională a Muncii,  în perioada 6-8 decembrie 2007, la Geneva. 

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

 
 
 Miercuri, 6 februarie 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 primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerII   

legislative pentru modificarea art.9 al Titlului XI, Renta viageră agricolă, din Legea 
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nr.247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 

adiacente (Pl.x 809/28 noiembrie 2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 noiembrie 2007. 

 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ, precum şi punctul de vedere favorabil al 

Guvernului. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă, cu un număr de 10 voturi „pentru” 

(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).  

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

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului României nr. 

10/2007 din 31/01/2007 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 80 din 01/02/2000, 

privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului bugetar salarizat 

potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului 

salarizat potrivit anexelor II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a 

salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă 

funcţii de demnitate publică (Pl.x 785/15 noiembrie 2007), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 7 noiembrie 2007. 

 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.763/13.06.2007, avizul negativ al Consiliului 

Economic şi Social, precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă, cu un număr de 10 voturi „pentru” 

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

Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş 

Ujeniuc).  

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

legislative pentru completarea art. 126 din Legea 19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 807/28 noiembrie 2007), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.901/17.07.2007, punctul de vedere negativ al 

Consiliului Economic şi Social, precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 noiembrie  2007. 

 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

avizul negativ al Consiliului Legislativ nr.660/28.05.2007, avizul negativ al Consiliului 

Economic şi Social, precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă, cu un număr de 10 voturi „pentru” 

(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).  

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

legislative pentru completarea art. 77 din Legea 19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 806/28 noiembrie 2007), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1342/07.10.2006, punctul de vedere negativ al 

Consiliului Economic şi Social, precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

 Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 5 noiembrie  2007.

 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.626/21.05.2007, avizul favorabil al Consiliului 

Economic şi Social, precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 
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 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă, cu un număr de 10 voturi „pentru” 

(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).  

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

legislative privind pensiile de stat şi alte drepturi  de asigurări sociale ale lucrătorilor din 

industria minieră (Pl.x 808/28 noiembrie 2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.937/13.07.2007, punctul de vedere negativ al 

Consiliului Economic şi Social, precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă, cu un număr de 10 voturi „pentru” 

(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).  

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

  
 Joi , 7 februarie 2008 
 

 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul:  Documentare privind Foaia de 

parcurs  pentru egalitatea între femei şi bărbaţi, 2006 – 2010 – Raport al  Comisiei 

pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe, adoptat de Parlamentul European. 

 Membrii Comisiei s-au documentat individual cu privire la această tematică. 
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 In zilele de 5, 6 şi 7 februarie 2008, 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.  

   

 

  

             PREŞEDINTĂ,      
      Minodora CLIVETI                
 

 

 

                      

           SECRETAR, 
                                                              Ioan Aurel RUS             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                             Intocmit:    

                    Lucia-Cornelia Lepădatu, 
                    consilier parlamentar                               


