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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr. 37/101/07.03.2008 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei din zilele 

de 4, 5 şi 6 martie 2008 
         

             

 Marţi, 4 martie 2008 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

      1.  Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.385 alin.(1) şi 

(7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii 

(Pl.x.71/2008). 

  
 Miercuri, 5 martie 2008 
 In proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protecţia copiilor care sunt 

lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în 

străinătate (Pl.x.70/2008); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale 

invalizilor şi văduvelor de război (Pl.x.72/2008). 

 

 Joi, 6 martie 2008 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

1. Documentare privind promovarea egalităţii şanselor între femei şi bărbaţi în 

Uniunea Europeană.   

   

Administrator
Original
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 Marţi, 4 martie 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 dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru 

modificarea art.385 alin.(1) şi (7) din Legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din 

domeniul sănătăţii (Pl.x.71/2008), pentru care Camera Deputaţilor este Cameră 

decizională. 

 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

avizul negativ al Consiliului Legislativ nr.1477/25.10.2007, 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, avizarea favorabilă a propunerii 

legislative.  
 Au fost întrunite 11 voturi pentru avizarea favorabilă (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, doamna deputată Doina 

Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată Florentina Marilena 

Toma) şi 2 voturi împotrivă (domnul deputat Tamas Sandor, domnul deputat Dragoş 

Ujeniuc).  

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
 
 
 Miercuri, 5 martie 2008 

Sedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak.  

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak 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 privind protecţia copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în 
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care aceştia se află la muncă în străinătate (Pl.x.70/2008), pentru care Camera 

Deputaţilor este Cameră decizională. 

 La propunerea domnului vicepreşedinte Gheorghe Firczak, dezbaterea a fost 

amânată pentru ca iniţiatorul să poată fi prezent la lucrările Comisiei. 

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.44/1994 privind veteranii de 

război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Pl.x.72/2008), 

pentru care Camera Deputaţilor este Cameră decizională. 

 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.1253/21.09.2007, 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, avizarea favorabilă a propunerii 

legislative. Au fost întrunite 9 voturi pentru avizarea favorabilă (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, doamna deputată Doina 

Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată Florentina Marilena 

Toma) şi 1 vot împotrivă (domnul deputat Dragoş Ujeniuc).  

 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a declarat şedinţa închisă. 

  

 Joi, 6 martie 2008 
 

 Pe ordinea de zi s-a aflat Documentare privind promovarea egalităţii şanselor 

între femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană. 

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

 
 In ziua de 4 martie 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, doamna deputată Doina 

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

deputată Marilena Florentina Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc.  
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 In zilele de 5 şi 6 martie 2008, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: 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, doamna deputată Doina 

Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, doamna deputată Marilena Florentina 

Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc. Au absentat: doamna deputată Minodora Cliveti 

– preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - vicepreşedinte, domnul deputat Tamas 

Sandor, aflaţi în delegaţie externă.  

 

 

 

             PREŞEDINTĂ,      
      Minodora CLIVETI                
               

 

 

           SECRETAR, 
                                                              Ioan Aurel RUS             
 
 
 
 
 
                                             Intocmit:    

                    Lucia-Cornelia Lepădatu, 
                     consilier parlamentar 
 
           Luminiţa Gheorghiu, 
                                                                                                              consilier parlamentar 
                                        


