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Joi,  13 octombrie 2005 
 
    Ordinea de zi a fost următoarea: 
           
     1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege  privind  
aprobarea Ordonanţei   Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea  
Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii ( PL.X438 din 3 octombrie 2005); 
     2. Alte probleme privind activitatea Comisiei. 

 
    Joi, 13 octombrie 2005 
    Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti.    
    La şedinţă au participat ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei : domnul Cătălin – Ionel Danilă, Secretar de stat, doamna Cristina 
Călin, consilier şi doamna Adriana Nedu, expert. 
    Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus la vot Ordinea de zi, care a fost 
aprobată, în unanimitate. 
    La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în procedură de 
urgenţă, a proiectului de Lege  privind  aprobarea Ordonanţei   Guvernului nr. 
65/2005  privind  modificarea  şi   completarea  Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii      
( P.L.X nr. 438/3 octombrie 2005 ), pentru care Camera Deputaţilor este Cameră 
decizională.  
    Proiectul de lege vizează instituirea unor relaţii de muncă flexibile, care să asigure 
atât protecţia salariaţilor cât şi posibilitatea de dezvoltare pentru companii, şi a fost 
elaborat în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România în cadrul 
angajamentelor cu Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional dar şi ca urmare a 
negocierii cu partenerii sociali. 
    La acest proiect de lege au fost depuse şi susţinute amendamente de către doamna 
preşedintă Minodora Cliveti şi de către doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, 
după cum urmează: doamna preşedintă Minodora Cliveti - la articolul I, punctele 8, 
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15, 25, 31, 32, 35 şi 36 ; doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean – la articolul I, 
punctul 31, 45 şi 52, din Ordonanţa Guvernului. 
     Reprezentanţii Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi-au exprimat 
obiecţiile faţă de amendamentele formulate de membrii Comisiei.  
     Supuse la vot, amendamentele au fost admise de membrii comisiei, cu unanimitate 
de voturi iar proiectul de lege a fost avizat favorabil cu amendamente, de asemenea 
cu  unanimitate de voturi.  
    La punct doi al ordinei de zi au fost discutate unele probleme privind activitatea 
viitoare a Comisiei. 
     
    La lucrările Comisiei din zilele de 6 şi 7 octombrie au fost prezenţi toţi cei 6 
membri ai Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 
    
 
 

   
            PREŞEDINTĂ, 
 
     MINODORA CLIVETI  
 
   

     SECRETAR, 
 
     ---------------   
 
 
 
          
             Expert Parlamentar, 
          

       Lucia-Cornelia Lepădatu 
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