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Sinteza  
lucrărilor Comisiei din zilele   

de 19 şi 20 aprilie 2006 
 
 
 
 Miercuri, 19 aprilie 2006 
   
           1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea unor prevederi privind funcţia publică (P.L.x.216/29 martie 2006).  

2.   Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
 
 Joi, 20 aprilie 2006   
 

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

 
 
 Miercuri, 19 aprilie 2006 
 
 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea unor prevederi privind funcţia publică 
(P.L.x.216/29 martie 2006), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă a fost iniţiată de domnul deputat Ioan Oltean, 
aparţinând Grupului Parlamentar P.D., şi are în vedere, în principal : reducerea 
vechimii obligatorii pentru ocuparea unor funcţii publice; modificarea raportului de 
serviciu al funcţionarului public; extinderea suspendă de drept a raportului de 
serviciu pentru   persoanele alese în funcţii de demnitate publică şi la consilierii 
locali şi persoanele încadrate la cabinetul demnitarilor. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti precizează că propunerea legislativă nu 
este susţinută de Guvern şi, ca atare, propune respingerea acesteia. 

Respingerea a fost aprobată de membrii Comisiei în unanimitate ( 8 voturi 
„pentru”: doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia 
Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa 
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Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata Florentina Marilena 
Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus, domnul deputat Sandor Tamas). 
 La al doilea punct al ordinei de zi, doamna preşedintă Minodora Cliveti 
solicită acordul pentru prelungirea termenului de depunere a raportului la 
Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (P.L.x. 214/27 martie 2006) având în 
vedere intenţia organizaţiilor neguvernamentale de a contribui la amendarea 
acesteia. Membrii Comisiei au fost, în unanimitate, de acord cu aceasta, urmând a 
se transmite solicitarea la Biroul Permanent. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară închisă şedinţa. 
  
 Joi, 20 aprilie 2006   
  
 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat documentarea asupra propunerilor 
legislative şi proiectelor de lege aflate in lucru la Comisie. Membrii Comisiei au făcut 
propuneri cu privire la modul de desfăşurare a dezbaterilor publice la proiectele în 
curs.  
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară închisă şedinţa. 
 
 La lucrările Comisiei din zilele de 19 şi 20 aprilie au fost prezenţi: doamna 
preşedintă Minodora Cliveti, 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 domnul deputat Sandor Tamas. Au absentat de la lucrări 
doamna deputată Mona Muscă şi domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu. 

   
 
 
 
 
 

PREŞEDINTĂ, 
 

Minodora CLIVETI 
 

           
                      
 
 
 
 
 
 
 
                                     
                      Expert parlamentar,  

        Lucia-Cornelia LEPADATU 
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