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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr. 37/445/15.11.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

 

Proces verbal 
 al lucrărilor Comisiei din zilele 

de 12, 13, 14  şi 15 noiembrie 2007 
 
 

  Luni, 12 noiembrie 2007  
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

1. Documentare şi studiu privind proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008. 
 
         

           Marţi, 13 noiembrie 2007  
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

2. Documentare privind activităţile derulate de România în cadrul campaniei 

paneuropene de luptă împotriva violenţei. 

 

 Miercuri, 14 noiembrie 2007 
 In proiectul ordinei de zi au fost inscrise următoarele puncte:  

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului 

(PL.x.701/2007); 

2. Dezbaterea şi avizarea în procedură de urgenţă a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.80/2007 pentru modificarea şi 

completarea Ordonantei de urgenţă a Guvernului nr.36/2003 privind sistemul de 

pensionare a membrilor personalului diplomatic şi consular (PL.x.727/2007); 
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3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.213 din legea 

nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma din domeniul sănătăţii (Pl.x.668/2007). 

 

 Joi, 15 noiembrie 2007  
 In proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Documentare privind Directivele Europene în domeniul egalităţii de şanse şi de 

tratament. 

 

 

 Luni, 12 noiembrie 2007 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul Documentare şi studiu privind 

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2008. 

 Membrii Comisiei s-au documentat individual cu privire la această tematică. 

 
  Marţi, 13 noiembrie 2007  

 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul Documentare privind activităţile 

derulate de România în cadrul campaniei paneuropene de luptă împotriva violenţei.

 Membrii Comisiei s-au documentat individual cu privire la campanie. 

 

 Miercuri, 14 noiembrie 2007 
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 iar 

aceasta a fost aprobată în unanimitate. 

La primul punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi 

desfăşurarea referendumului (PL.x.701/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi (10 voturi „pentru” – 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, doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată 
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Marilena Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc), respingerea proiectului 

de Lege.  

 La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea în procedură 

de urgenţă a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.80/2007 pentru modificarea şi completarea Ordonantei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic şi 

consular (PL.x.727/2007), Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională.  

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au hotărât, cu majoritate de voturi (10 voturi „pentru” – 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, doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată 

Marilena Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc), avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege.  
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea art.213 din legea nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma 

din domeniul sănătăţii (Pl.x.668/2007), Camera Deputaţilor fiind  Cameră decizională. 

 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi (10 voturi „pentru” – 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, doamna deputată Olguţa Cocrea, 

doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată 

Marilena Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc), respingerea propunerii 

legislative.  

 
 Joi, 15 noiembrie 2007  

 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul privind privind Directivele Europene 

în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament. 

 Membrii Comisiei s-au documentat individual cu privire la această tematică. 
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 In zilele de 12, 13, 14, 15 noiembrie 2007, 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, doamna 

deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas 

Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.  

 De la lucrări a absentat doamna deputată Gabriela Creţu.  

   

 

 

                   PREŞEDINTĂ,      
      Minodora CLIVETI               
 

 

                       

           SECRETAR, 
                                                              Ioan Aurel RUS                                   
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intocmit:    
                   Lucia-Cornelia Lepădatu, 
                   consilier parlamentar                           


