
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                   Nr. 45/148/18.04.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 

 
           

  
Sinteza  

lucrărilor Comisiei din zilele   
de 11 şi 12 aprilie 2006 

 
 
 
 Marţi, 11 aprilie 2006   
 

1. Documentare asupra propunerilor legislative şi proiectelor de lege aflate in 
lucru la Comisie.  
2. Alte probleme privind activitatea Comisiei. 

  
 Miercuri, 12 aprilie 2006 
 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind acordarea unei măsuri 
reparatorii pentru cei care, având titlul de doctor în ştiinţe, nu au beneficiat de 
prevederile Legii nr.128/1997 (Statutul personalului didactic)  (P.L.x. 
179/20.03.2006).
2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Decretului-
lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din 
motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, 
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (P.L.x. 
194/22.03.2006). 
3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap (P.L.x. 193/22.03.2006).   
4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind statutul soldaţilor şi 
gradaţilor voluntari (P.L.x. 226/05.04.2006).   

 5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind medierea şi organizarea 
 profesiei de mediator (P.L.x. 185/22.03.2006). 
  
 
 Marţi, 11 aprilie 2006   
 Sedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

Membrii Comisiei s-au documentat asupra propunerilor legislative şi 
proiectelor de lege aflate in portofoliu, a căror dezbatere şi avizare este programată 
a avea loc miercuri 12 aprilie. 
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 Miercuri, 12 aprilie 2006
 Sedinţa a fost condusă, alternativ, de domnul vicepreşedinte Gheorghe 
Firczak şi de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: din partea Ministerului Educaţiei 
şi Cercetării – domnul Koto Iosif, secretar de stat; din partea Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei – doamna Georgeta Bratu, director; din partea 
Autorităţii Naţionale pentru Persoane Handicapate – domnul Bogdan Lehel, 
vicepreşedinte; din partea Ministerului Apărării Naţionale – domnul Ion Ioan, 
secretar de stat şi domnul Mihai Dănilă, maior, consilier juridic; din partea 
Ministerului Justiţiei – doamna Violeta Belegante – şef serviciu la Direcţia Elaborare.  

 
La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind acordarea unei măsuri reparatorii pentru cei care, având titlul de 
doctor în ştiinţe, nu au beneficiat de prevederile Legii nr. 128/1997 (Statutul 
personalului didactic) (P.L.x. 179/20.03.2006). Propunerea legislativă, care 
urmăreşte introducerea unei corecţii privind pensionarea, a fost prezentată de 
domnul deputat Vasile Soporan, unul dintre iniţiatorii acesteia şi nu are sprijinul 
Guvernului, conform punctului de vedere exprimat de domnul secretar de stat Iosif 
Koto. 

La această propunere legislativă, la titlu şi art. 1-3, au fost depuse 
amendamente, autorii acestora fiind: doamnele deputate Minodora Cliveti, Cornelia 
Ardelean şi  Doina Dreţcanu precum şi domnul deputat Gheorghe Firczak. 
 Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu 
amendamente, întrunind, atât pe articole cât şi în ansamblu, un număr de 6 voturi 
„pentru” (doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, doamna deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel 
Rus) şi 2 „abţineri” (domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu şi doamna deputată Mona 
Muscă).  
  
 La al doilea punct al ordinei de zi  s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege pentru modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind 
acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura 
instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate 
ori constituite în prizonieri (P.L.x. 194/22.03.2006). Proiectul de lege, aprobat de 
Senat, urmăreşte acordarea unor stimulente materiale foştilor persecutaţi politic. 
 Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil, în unanimitate, 
întrunind, atât pe articole cât şi în ansamblu, un număr de 8 voturi „pentru” (doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul 
secretar Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Mona Muscă, doamna deputată 
Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata Florentina 
Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus). 
  
 La al treilea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap (P.L.x. 193/22.03.2006). 
 Domnul vicepreşedinte Bogdan Lehel a arătat că proiectul a fost elaborat ca 
urmare a adoptării Strategiei naţionale pentru protecţia, integrarea şi incluziunea 
socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013, cu respectarea 
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prevederilor Cartei Sociale Europene. Astfel s-a revizuit legislaţia în materie,  
urmărindu-se prin aceasta crearea cadrului legal pentru respectarea interesului 
persoanei cu handicap, în conformitate cu nevoile sale individuale, reducerea  
riscurilor de excluziune socială şi facilitarea participării depline şi active la viaţa 
comunităţii. 

La acest proiect de lege, au fost depuse amendamente la art. 16, 21, 22, 24, 
27, 33, 61 şi 95, autorii acestora fiind: doamnele deputate Minodora Cliveti, Cornelia 
Ardelean şi  Doina Dreţcanu precum şi domnul deputat Gheorghe Firczak. 
 Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu amendamente, 
întrunind, atât pe articole cât şi în ansamblu, un număr de 6 voturi „pentru” (doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna 
deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus) şi 2 „abţineri” 
(domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu şi doamna deputată Mona Muscă).  
  
 La al patrulea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari (P.L.x. 
226/05.04.2006). 
 Domnul secretar de stat Ion Ioan precizează că acest proiect de lege 
urmăreşte adoptarea măsurilor necesare pentru restructurarea şi modernizarea 
Armatei României şi pentru trecerea de la serviciul militar obligatoriu la cel 
profesionist, pe bază de voluntariat. Prin această lege se stabilesc reglementările 
privind selecţia, drepturile şi obligaţiile, cariera, trecerea în rezervă a soldaţiilor şi 
gradaţilor voluntari, acestă deschidere a domeniului militar pentru femei 
reprezentând o nouă etapă în procesul de integrare a ţării noastre în rândul statelor 
moderne ce au reformat  structural instituţiile din perspectiva egalităţii de gen. 

Pentru integrarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi în practicile şi activităţile militare, doamnele deputate Minodora Cliveti, 
Cornelia Ardelean şi  Doina Dreţcanu precum şi domnul deputat Gheorghe Firczak 
au propus mai multe amendamente (la art. 1-4, 7, 8, 10, 11, 15, 72, 73), care să 
asigure respectarea egalităţii de gen în ceea ce priveşte accesul şi promovarea la 
funcţii militare, ca drept constituţional, precum şi responsabilizarea autorităţilor 
militare în aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de abuz, 
tratamente inumane şi comportamente de hărţuire şi hărţuire sexuală asupra 
soldaţiilor şi gradaţilor voluntari, femei şi bărbaţi. Autorii amendamentelor au opinat 
că participarea femeilor la viaţa militară implică necesitatea schimbării de atitudine a 
decidenţilor în domeniu, în sensul luării în considerare a nevoilor şi specificităţilor 
fiziologice ale acestora pentru asigurarea dotărilor igienico-sanitare adecvate în 
unităţile militare. Totodată, modificările propuse asigură egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi în procesul de perfecţionare şi promovare profesională, precum şi 
protecţia maternităţii pe perioada derulării contractului, în cazul soldaţilor şi 
gradaţilor voluntari femei.   

Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu amendamente, 
întrunind, atât pe articole cât şi în ansamblu, un număr de 6 voturi „pentru” (doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna 
deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus) şi 2 „abţineri” 
(domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu şi doamna deputată Mona Muscă). 
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 La al cincilea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege privind medierea şi organizarea  profesiei de mediator (P.L.x. 
185/22.03.2006).  
 Reprezentanta Ministerului Justiţiei, doamna Violeta Belegante, a prezentat 
succint conţinutul proiectului de lege arătând că acesta este inclus în programul 
legislativ al Guvernului României pe perioada 2005-2008 şi în Planul de acţiune 
pentru implementarea Strategiei de reformă  a sistemului judiciar pentru 2005-2007, 
înscriindu-se în ansamblul de măsuri care contribuie la creşterea calităţii actului de 
justiţie, prin degrevarea instanţelor de numeroase cauze. De asemenea,   proiectul 
are în vedere necesitatea armonizării legislaţiei interne cu reglementările 
internaţionale în materie, în vederea integrării României în Uniunea Europeană şi 
ţine cont de măsurile luate la nivelul Uniunii Europene precum şi de recomandările 
Consiliului Europei  în domeniu. 
 Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil, în unanimitate, 
întrunind, atât pe articole cât şi în ansamblu, un număr de 8 voturi „pentru” (doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul 
secretar Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Mona Muscă, doamna deputată 
Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata Florentina 
Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus). 
 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a  declarat închisă şedinţa. 
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în zilele de 11 şi 12 aprilie: doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul 
secretar Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată deputată Mona Muscă, doamna 
deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata 
Florentina Marilena Toma,  domnul deputat Ioan Aurel Rus. Au absentat de la lucrări  
doamna preşedintă Minodora Cliveti şi domnul deputat Sandor Tamas, care 
participă la lucrările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 

   
 
 
 

PREŞEDINTĂ, 
 

Minodora CLIVETI 
 

   
 

           
                      
 
 
 
 
 
                                     
                      Expert parlamentar,  

        Lucia-Cornelia LEPADATU 
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