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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse            Nr. 37/348 din 3.09.2008 

           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei din perioada 

25-28 august 2008 
         

 

         

 Luni, 25 august  2008 
În proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

      1. Informare şi documentare privind lucrările aflate în portofoliul Comisiei. 

 

 Marţi, 26 august 2008 
 În proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

1. Documentare privind lucrările aflate în portofoliul Comisiei. 

 

Miercuri, 27 august 2008 

În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea articolului 8 din 

legea nr. 54/2003 sindicatelor (Pl.x 293/ 2008); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea art. 5, alin.(1) 

pct. II din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare (Pl.x 308/2008); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 19 din 17 

martie 2000 privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale cu 

modificările şi completările ulterioare (Pl.x 309/2008); 
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4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind pensiile de supravieţuire 

(Pl.x 310/2008); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind sprijinul financiar ce se 

acordă mamelor, de la data pensionării (Pl.x. 328/2008); 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 103 din 06/02/2002 (Pl.x 

329/2008); 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind Statutul persoanelor 

aparţinând minorităţilor naţionale din România (Pl.x 345/2008); 

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

aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a guvernului nr 20/2008, privind unele măsuri 

pentru organizarea şi desfăsurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei 

publice locale (PL.x 356/2008). 

 
 

Joi, 28 august  2008 
În proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

1. Dezbaterea şi avizarea, în fond, a proiectului de Lege  privind modificarea şi 

completarea Legii nr.217/2003, pentru prevenirea şi combaterea violenţei în 

familie (PL.x 388/2008). 

 

 

In zilele de luni, 25 august şi marţi, 26 august 2008, membrii Comisiei s-au 

documentat, cu privire la propunerile legislative şi proiectele de lege cu care 

Comisia a fost sesizată. 

 

Miercuri, 27 august  2008 

 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti şi de doamna 

vicepreşedintă Lia Ardelean, alternativ. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi iar 

aceasta a fost aprobată in unanimitate. 
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La primul punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru completarea articolului 8 din legea nr. 54/2003 sindicatelor (Pl.x 293/ 

2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

Cu unanimitate de voturi (9 voturi „pentru”- doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte,  domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

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

doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată Marilena Toma), membrii comisiei 

au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

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

legislative pentru completarea art. 5, alin.(1) pct. II din Legea nr. 19/2000 privind 

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi 

completările ulterioare (Pl.x 308/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Cu unanimitate de voturi (9 voturi „pentru”- doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

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

doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată Marilena Toma), membrii comisiei 

au hotărât respingerea  propunerii legislative 

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

legislative privind modificarea Legii 19 din 17 martie 2000 privind sistemul de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale cu modificările şi completările ulterioare (Pl.x 

309/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Cu unanimitate de voturi (9 voturi „pentru”- doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte,  domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

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

doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată Marilena Toma), membrii comisiei 

au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

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

legislative  privind pensiile de supravieţuire (Pl.x 310/2008), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Cu unanimitate de voturi (9 voturi „pentru”- doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 
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Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

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

doamna deputată Doina Dreţcanu,  doamna deputată Marilena Toma), membrii comisiei 

au hotărât avizarea favorabilă a propunerii legislative. 

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

legislative  privind sprijinul financiar ce se acordă mamelor, de la data pensionării (Pl.x. 

328/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Membrii Comisiei au recomandat autorilor să reformuleze propunerea legislativă, 

având în vedere faptul că motivat de faptul că România s-a angajat, ca stat membru al 

Uniunii Europene, să elimine din legislaţie prevederile discriminatorii, precum şi să 

asigure tratament egal bărbaţilor şi femeilor. 

Cu majoritate de voturi (8 voturi „pentru”- doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Constantin Amarie, domnul deputat Ion 

Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna 

deputată Marilena Toma, şi un vot „impotrivă” - domnul deputat Ioan Aurel Rus – 

secretar), membrii comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative.  

La al şaselea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicat în Monitorul 

Oficial, Partea I nr.103 din 06/02/2002 (Pl.x 329/2008), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Cu unanimitate de voturi (9 voturi „pentru”- doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

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

doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată Marilena Toma), membrii comisiei 

au hotărât respingerea propunerii legislative, motivat de existenţa, în legislaţia română, 

a unor prevederi care acoperă situaţiile care se doresc a fi reglementate. 

La al şaptelea punct al ordinii de zi s-a aflat  Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind Statutul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale din România 

(Pl.x 345/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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Din dezbatere a rezultat recomandarea membrilor Comisiei de a se reformula 

această propunere legislativă, având în vedere faptul că aceasta nu defineşte o serie de 

sintagme şi reproduce în mod fidel unele prevederi constituţionale.  

Cu majoritate de voturi (8 voturi „pentru”- doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Constantin Amarie, domnul deputat Ion 

Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna 

deputată Marilena Toma, şi un vot „impotrivă” - domnul deputat Ioan Aurel Rus – 

secretar), membrii comisiei au hotărât respingerea propunerii legislative. 

   La al optulea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a 

guvernului nr 20/2008, privind unele măsuri pentru organizarea şi desfăsurarea 

alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice local (PL.x 356/2008),Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Cu unanimitate de voturi (9 voturi „pentru”- doamna deputată Minodora Cliveti- 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean – vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat 

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

doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată Marilena Toma), membrii comisiei 

au hotărât avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 

 

Joi, 28 august 2008 

 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti şi de doamna 

vicepreşedintă Lia Ardelean, alternativ. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi iar 

aceasta a fost aprobată in unanimitate. 

 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat  Dezbaterea şi formularea de 

amendamente la proiectul de Lege  privind modificarea şi completarea Legii 

nr.217/2003, pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (PL.x 388/2008). 
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 Invocând amploarea fenomenului violenţei în familie precum şi numeroasele şi  

recentele cazuri de violenţă îndreptate asupra femeiilor dar şi asupra copiilor, membrii 

Comisiei au început dezbaterile generale la acest proiect de lege, urmând ca în  

perioada următoare să se aducă amendamente şi să se finalizeze dezbaterea, în 

şedinţă comună cu Comisia juridică, pentru disciplină şi imunităţi.    

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 

In zilele de 25, 26, 27 şi 28 august, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: 

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

vicepreşedinte,  domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat 

Ioan Aurel Rus - secretar, domnul deputat Constantin Amarie, domnul deputat Ion 

Burnei,  doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna 

deputată Marilena Florentina Toma. Au absentat: domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu -

secretar, domnul deputat  Dumitru Puzdrea, domnul deputat Dragoş Ujeniuc. 

 

 
 
 

 PREŞEDINTĂ,      
     Minodora CLIVETI                
 

                      

           SECRETAR, 
                                                              Ioan Aurel RUS             
 

 

 

 

 
                                             Intocmit:    
                    Lucia-Cornelia Lepădatu, 

                    consilier parlamentar    

 

          Cristina Constantin 

          expert parlamentar                                    


