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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr. 37/418/01.11.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

 

 

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele 

de 23, 24 şi 25 octombrie 2007 
 

          

           Marţi, 23 octombrie 2007  
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

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

(PL.x.695/2007). 

 

 Miercuri, 24 octombrie 2007 
 In proiectul ordinei de zi au fost inscrise următoarele puncte:  

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea art.30 şi art.46 

din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor 

(Pl.x.624/2007); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind înfiinţarea instituţiei 

AVOCATUL COPILULUI (Pl.x. 627/2007); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale (Pl.x. 586/2007);  
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4. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008 

(PL.x.695/2007). 

 

 Joi, 25 octombrie 2007  
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: 

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

(PL.x.695/2007). 

 

 

  Marţi, 23 octombrie 2007  
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul Documentare şi studiu privind 

Legea bugetului de stat pe anul 2008 (PL.x.695/2007). 

 Membrii Comisiei s-au documentat individual cu privire la Legea bugetului de stat 

pe anul 2008. 

 

 Miercuri, 24 octombrie 2007 
Sedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a declarat deschisă şedinţa.  

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak 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, propunerii 

legislative pentru modificarea art.30 şi art.46 din Legea nr.303/2004 privind statutul 

judecătorilor şi procurorilor (Pl.x.624/2007), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră 

sesizată. 

 Cu unanimitate de voturi ( 9 voturi „pentru” - 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), 

proiectul de lege a fost avizat favorabil de către membrii Comisiei. 

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

legislative privind înfiinţarea instituţiei AVOCATUL COPILULUI (Pl.x. 627/2007), 

Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 
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 Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi  ( 9 voturi „pentru” -, 

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 propunerii legislative.  

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 

pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x. 586/2007), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională.  

 Cu unanimitate de voturi ( 9 voturi „pentru” - 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), propunerea legislativă a fost avizată favorabil de către membrii Comisiei. 

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

Legii bugetului de stat pe anul 2008 (PL.x.695/2007), dezbatere care a avut loc după 

amiază, în şedinţă comună a Comisiilor pentru muncă şi a Comisiilor pentru egalitatea 

de şanse din Camera Deputaţilor şi Senat. 

 Membrii Comisiei au votat în unanimitate ( 9 voturi „pentru” - 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 proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2008. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a declarat şedinţa închisă. 

 

 Joi, 25 octombrie 2007  
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul Documentare şi studiu privind 

Legea bugetului de stat pe anul 2008 (PL.x.695/2007). 

Membrii Comisiei s-au documentat individual cu privire la Legea bugetului de stat 

pe anul 2008. 
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 In zilele de 23 şi 24 octombrie 2007, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: 

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 au absentat doamna deputată Minodora Cliveti – preşedinte (aflată 

în deplasare externă) şi doamna deputată Gabriela Creţu.  

 In ziua de 25 octombrie 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                           


