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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr. 37/85/03.03.2008 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei din zilele 
de 26, 27 şi 28 februarie 2008 

         
             

 Marţi, 26 februarie 2008 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

      1.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 60/1991 

 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice (Pl.x.43/2008). 

  
 Miercuri, 27 februarie 2008 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

1. Informare privind Proiectul „Cooperarea femeilor parlamentar din zona Mării 

Negre”, care se derulează împreună cu NDI România. 

 

 Joi, 28 februarie 2008 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

1. Documentare privind Egalitatea între femei şi bărbaţi în cadrul sistemelor de 

pensii în Uniunea Europeană.   

   

 Marţi, 26 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.  
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 Pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice 

(Pl.x.43/2008), Camera Deputaţilor fiind cameră decizională. 

 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

avizul negativ al Consiliului Legislativ nr.1297/27.09.2007, precum şi punctul de vedere 

negativ al Guvernului. 

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

şi bărbaţi au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii legislative, motivat 

de faptul că prin aceasta se introduc prevederi de natură discriminatorie. Au fost 

întrunite 11 voturi în favoarea respingerii propunerii legislative (doamna deputată 

Minodora Cliveti – preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - vicepreşedinte,  domnul 

deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - 

secretar, domnul deputat Amarie Constantin, domnul deputat Ion Burnei, doamna 

deputată Olguţa Cocrea, domnul deputat Puzdrea Dumitru, domnul deputat Tamas 

Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc) 

şi 1 vot împotrivă - domnul deputat Ioan Aurel Rus, secretar. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
 
 
 Miercuri, 27 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.  

 Pe ordinea de zi s-a aflat Informare privind Proiectul „Cooperarea femeilor 

parlamentar din zona Mării Negre”, care se derulează împreună cu NDI România. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a informat membrii Comisiei cu privire la 

proiectul sus-menţionat, al cărui scop este acela de a contribui la întărirea relaţiilor 

dintre femeile parlamentar din Romania, Bulgaria şi Turcia prin schimbul de informaţii, 

experienţe, bune practici şi lecţii invăţate în domeniul egalităţii de şanse, în special în 

ceea ce priveşte participarea politică a femeilor, precum şi în domeniul participării 

cetăţenilor la luarea deciziilor publice şi implicarea lor în procesul legislativ.  

 „Mai ales pentru femeile parlamentar din Turcia, acest proiect constituie o nouă 

oportunitate de a afla mai multe despre experienţa României şi Bulgariei din perioada  

de aderare la Uniunea Europeană”, a afirmat doamna preşedintă Minodora Cliveti . 
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 De asemenea, doamna preşedintă Minodora Cliveti a subliniat faptul că 

împărtăşirea, în cadrul acestui proiect, a experienţei Comisiei pentru egalitate de şanse 

pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor, constitue unul din elementele cheie ale 

proiectului, membrii Comisiei putând beneficia de eventuale noi informaţii şi noi practici 

în domeniu, precum şi de posibilitatea de a crea noi conexiuni cu femei parlamentare 

din Bulgaria şi Turcia. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti, a propus, în consecinţă, invitarea de către 

Comisie a unor doamne parlamentar din Turcia si Bulgaria, pentru a efectua o vizită de 

lucru la Bucureşti, propunere cu care membrii Comisiei au fost de acord. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

  

 Joi, 28 februarie 2008 
 Pe ordinea de zi s-a aflat Documentare privind Egalitatea între femei şi bărbaţi 

în cadrul sistemelor de pensii în Uniunea Europeană.   

 Membrii comisiei  s-au documentat cu privire la problematica propusă. 

 
 In zilele de 26, 27 şi 28 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, domnul 

deputat Amarie Constantin, domnul deputat Ion Burnei, doamna deputată Olguţa 

Cocrea, domnul deputat Puzdrea Dumitru, domnul deputat Tamas Sandor, doamna 

deputată Marilena Florentina Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc. A absentat 

doamna deputată Doina Dreţcanu, aflată în delegaţie externă.  

 

 

             PREŞEDINTĂ,      
      Minodora CLIVETI                
               

           SECRETAR, 
                                                              Ioan Aurel RUS             
 
 
                                             Intocmit:    

                    Lucia-Cornelia Lepădatu, 
                    consilier parlamentar                               


