
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse                  Nr. 37/227/11.06.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
 
 

 
Sinteza 

lucrărilor Comisiei din zilele 
de 4, 5, 6 şi 7 iunie 2007 

 
 
 
  

  Luni, 4 iunie 
 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea OUG nr.19/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (PL.X 390/2007) 
 
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art.63 din 
Legea 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă (PL.X 392/2007) 
 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea O.U.G.14/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL.X 388/2007) 
 

          
  Marţi,  5 iunie şi Miercuri, 6 iunie 

 
1. Deplasarea membrilor comisiei la Arad, şi participarea la şedinţa Comisiei 

Judeţene pentru Egalitatea de Sanse (C.O.J.E.S.)  
 
 

Joi, 7 iunie 
 

1. Documentare privind  “Raportul de activitate a Consiliului National pentru   
 Combaterea Discriminării” 

 
 
 

Administrator
Original
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Luni, 4 iunie 
  
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 aprobarea OUG nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (PL.X 
390/2007). Scopul proiectului de Lege este de a modifica cadrul juridic necesar 
calculării punctajului  mediu anual pentru perioadele în care, în carnetele de muncă , nu 
sunt înregistrate salarii, în vederea creşterii încrederii beneficiarilor în sistemul public de 
pensii. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus la vot propunerea de avizare 
pozitivă a proiectului de Lege. 

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 doilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 
Lege pentru modificarea art.63 din Legea 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de 
muncă.(PL.X 392/2007). Scopul proiectului de Lege este de a stabili interdicţia  
dreptului la grevă, doar pentru acele categorii de personal cărora, prin lege organică li 
se interzice exerciţiul dreptului la grevă. 

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 treilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 
Lege privind aprobarea O.U.G.14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL.X 
388/2007). Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.448/2006 privind protecţia  şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, 
în vederea creării cadrului legal pentru ca aceste persoane să beneficieze de gratuitate 
la asistenţa medicală, medicamente şi dispozitive medicale, de concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi de drepturile privind 
susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, în concordanţă cu legislaţia în materie. 
 La proiectul de lege au formulat, depuse şi susţinut amendamente, la articolele 6, 
12, 22, 36, 38, 50, 57, 77, 84, 87 şi 97 : doamna deputat Minodora Cliveti, doamna 
deputat Lia Ardelean, doamna deputat Doina Dreţcan, domnul deputat Gheorghe 
Firczak şi domnul deputat Ioan Aurel Rus. 
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 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus la vot propunerea de avizare 
favorabilă a proiectului de lege, cu amendamentele prezentate.  

Supusă la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu amendamente, 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).  

 
 

     Marţi,  5 iunie şi Miercuri, 6 iunie 
 

 In conformitate cu aprobarea dată de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor în 
şedinţa din data de 4 iunie 2007, membrii comisiei s-au deplasat la Arad pentru a 
participa la şedinţa C.O.J.E.S. 
 Având în vedere că membrilor Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi din Camera Deputaţilor le-a fost adus la cunoştinţă faptul că nu în toate 
judeţele funcţionează Comisiile Judeţene pentru Egalitatea de Sanse (C.O.J.E.S.), 
deputaţii au hotărât, ca, în cadrul activităţilor consacrate „Anului european al egalităţii 
de şanse pentru toţi – anul 2007”,  să facă evaluarea activităţii acestora, inclusiv prin 
participarea la şedintele acestor Comisii. 
 Această evaluare este necesară şi pentru că, în toamna acestui an, Comisia va  
primi vizita delegaţiei Comisiei similare din Parlamentul European. 
 La solicitarea Comisiei, la şedinţa C.O.J.E.S. Arad a participat ca delegat din 
partea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Sanse – Agenţia Naţională pentru 
Egalitatea de şanse (A.N.E.S.), doamna consilier Iulia Gherman. 
 Cu prilejul vizitei a avut loc un dialog cu subprefectul judeţului Arad, domnul 
Horvath Levente, pe problematica egalităţii de şanse.  Discuţiile au evidenţiat faptul că 
la nivelul judeţului nu se manifestă discriminare pe criteriul de gen dar că au existat 
cazuri de discriminare etnică faţă de persoane aparţinând minorităţii maghiare şi 
minorităţii rroma. 
 La şedinţa C.O.J.E.S. au fost prezenţi membrii de drept şi supleanţii acestora, 
din instituţiile publice de la nivel local. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti şi doamna vicepreşedintă Lia Ardelean au 
prezentat participanţilor scopul vizitei, acela de a colabora în vederea accentuării 
eforturilor de realizare „de facto” a egalităţii de şanse şi de integrare a acesteia în 
politicile publice, la nivel local, precum şi activitatea şi contribuţia legislativă a Comisiei  
pentru crearea şi dezvoltarea mecanismelor instituţionale în domeniul egalităţii de 
şanse. Deputaţii au insistat asupra unor teme şi domenii actuale, naţionale sau 
europene, din punct de vedere al dimensiunii de gen, cum sunt: sănătatea, sistemul de 
pensii, educaţia, piaţa muncii şi au recomandat membrilor C.O.J.E.S. să identifice şi să 
găsească soluţii pentru problemele locale specifice. 
 Au fost discutate probleme punctuale referitoare la problematica de gen în 
diverse domenii iar participanţii au abordat şi probleme generale legate de discriminare. 
 Doamna consilier Iulia Gherman a scos în evidenţă activitatea A.N.E.S., inclusiv 
în cadrul „Anului european al egalităţii de şanse pentru toţi – anul 2007”, punând accent 
pe rolul important al C.O.J.E.S. în asigurarea diseminării informaţiilor din domeniu. 
 In acest cadru a avut loc şi o discuţie cu reprezentanţii unor ONG-uri, membre 
C.O.J.E.S.( Fundaţia Umanitară „DEBORA” şi Business Profesional Women Arad).   
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  Joi, 7 iunie 
 

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 “Raportul de activitate a   
           Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării”, care urmează a intra în 
dezbatere. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
 
 
           In zilele de 4, 5, 6 şi 7 iunie, 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 


