
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                   Nr. 45/209/23.05.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 

 
           

  
Sinteza 

lucrărilor Comisiei din zilele   
de 16, 17 şi 18 mai 2006 

 
 
 
Marţi, 16 mai 2006   
 
1.Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă 
a Guvernului nr. 32/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 – aviz 
împreună cu Comisia pentru egalitatea de şanse din SENAT (P.L.x. 418/3 mai 2006). 
 
Miercuri,  17 mai 2006 
 
  1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative  privind completarea Legii nr. 67/2004 
pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (P.L.x. 340/25 aprilie 2006). 
   
  2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (P.L.x.404/2 
mai 2006).    
   
  3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi completarea 
Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (P.L.x.405 
mai 2006)            
   
  4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi  completarea 
Legii nr. 373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  (P.L.x.338/25 
aprilie 2006) 
    
  5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind completarea Legii nr. 373/2004 
privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  (P.L.x.339/25 aprilie 2006) 
             
  6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de modificare a Legii nr. 374/2004 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  (P.L.x.373/25 aprilie 2006) 
 
  7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de  modificare şi  completare a Legii 
nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (P.L.x.374/25 aprilie 
2006)  
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  8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative  privind  modificarea art. 28 din Legea  
nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (P.L.x.375/25 aprilie 
2006)  
 
  9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi  completarea 
Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  (P.L.x.376/25 
aprilie 2006) 
 
10. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea  Legii nr. 373/2004 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  (P.L.x.383/25 aprilie 2006) 
 
11. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea  
Legii nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (P.L.x.403/25 
aprilie 2006)           
   
 
Joi,  18 mai 2006 
 
  1. Documentare privind proiectele şi propunerile legislative aflate în portofoliul de 
lucrări al Comisiei. 
 
 
Marţi, 16 mai 2006 

 
Şedinţa s-a  desfăşurat în comun cu Comisia pentru Egalitatea de Şanse din cadrul 
Senatului şi a fost condusă de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: din partea Ministerului Finanţelor 
Publice – domnul Ion Grigore, director; din partea Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării  – doamna Udrescu Nicoleta, şef serviciu. 
 
 
La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Proiectului de 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2006 cu 
privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 – aviz împreună cu Comisia 
pentru egalitatea de şanse din SENAT (P.L.x. 418/3 mai 2006). 
Domnul Ion Grigore, director în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, a precizat că          
s-a  înregistrat un excedent al veniturilor bugetului aprobat pentru anul 2006, imediat 
după semestrul I ceea ce a permis suplimentarea  unor cheltuieli. De asemenea, 
domnia sa a precizat că mai multe acte normative aprobate ulterior precum: O.U.G. 
nr.17/12.02.2006 cu privire la plata diferenţelor salariale din perioada octombrie 
2001 - septembrie 2004 pentru personalul din învăţământul de stat, O.U.G. 
nr.148/3.12.2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, 
modificarea Codului Fiscal prin O.U.G. nr. 21/16.03.2006 pentru modificarea Legii 
nr. 571/2003 privind Codul Fiscal ce prevede ca taxa pentru terenul extravailan să 
se constituie în sursă a bugetului local şi nu ca venit la bugetul de stat, presupun o 
redistribuire a cheltuielilor. În ceea ce priveşte primul act normativ menţionat, acesta 
prevede plata unor diferenţe salariale personalului didactic ca urmare a recâştigării 
unor drepturi în instanţă, cel de al doilea act enumerat schimbă modul de calculare 
a alocaţiilor. Rectificarea prevăzută de OUG nr. 32/2006 a avut în vedere 
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redistribuirea unor sume pe capitole de cheltuieli în funcţie de gradul de execuţie a 
acestora, precum şi a acelora prevăzute prin actele administrative menţionate. 
 
Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a amintit că şi domnia sa a depus o 
propunere legislativă pentru modificarea art. 295 din Legea nr. 571/2003 privind 
Codul Fiscal, prin care urmăreşte ca impozitele şi taxele locale, amenzile şi 
penalităţile acestora să se constituie în venituri la bugetele locale şi a dorit să afle 
cum s-a produs rectificarea bugetară în cazul Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării.  
Domnul Grigore Ion a menţionat că în realocarea surplusului de venituri s-au avut în 
vedere, în principal, proiectele şi programele derulate în vederea integrării în 
Uniunea Europeană şi care au şanse de finalizare în 2006. Astfel că nu s-a pus 
problema, în cazul nici unui  minister, a unei diminuări a fondurilor, ci o redistribuire 
a acestora, cum este şi cazul Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminări. 
Conform reprezentantului Ministerului Finananţelor Publice, CNCD-ul  intră în 
categoria instituţiilor unde nu s-au suplimentat fondurile, ci doar au fost redistribuite, 
fiind realocate fonduri în special construcţiei instituţionale în lupta împotriva 
discriminării. În lunile iulie-august va avea loc o nouă evaluare şi distribuire a 
fondurilor.  
Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a întrebat-o pe reprezentanta Consiliului 
Naţional pentru Combaterea Discriminării dacă există fondurile necesare pentru 
desfăşurarea anchetelor din teritoriu. 
Doamna Udrescu Nicoleta, şef serviciu, reprezentanta CNCD-ului, a răspuns că în 
cazul CNCD-ului s-a produs doar o redistribuire pentru suplimentarea fondurilor la 
capitolul bunuri şi servicii, un capitol foarte deficitar, din sumele alocate putându-se 
asigura astfel doar strictul necesar pentru întreţinere şi funcţionare. În ceea ce 
priveşte deplasările pentru anchetarea de cazuri, există fondurile necesare.  
Supusă la vot, propunerea legislativă a fost aprobată în unanimitate (deputat 
Gheorghe Firczak, deputată Cornelia Ardelean, deputată Doina Dreţcanu, deputată 
Olguţa Cocrea, deputat Tamas Sandor, deputat Ioan Aurel Rus, deputată Toma 
Florentina).  
 
 
 
Miercuri, 17 mai 2006   

 
Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak. Ordinea de zi 
a fost aprobată în unanimitate. 
Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe propuneri legislative referitoare la alegerea 
autorităţiilor administraţiei publice locale, precum şi a Camerei Deputaţilor şi 
Senatului. 
Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak propune membrilor Comisiei respingerea 
iniţiativelor legislative având în vedere faptul că a fost constituită Comisia specială 
pentru elaborarea Codului Electoral, iar acesta urmează să reglementeze întregul 
domeniu, la care iniţiatorii pot contribui cu amendamente. 
Propunerile legislative au fost respinse după cum urmează: 
 

- Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 67/2004 - pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (P.L.x. 340/25 aprilie 
2006) cu 6 voturi „pentru” (deputat Gheorghe Firczak, deputată Cornelia 
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Ardelean, deputată Doina Dreţcanu, deputată Olguţa Cocrea, deputat Tamas 
Sandor, deputat Ioan Aurel Rus) şi 1 vot „împotrivă” (deputată Toma 
Florentina). 

 
 

- Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
(P.L.x.404/2 mai 2006) cu 6 voturi„pentru” (deputat Gheorghe Firczak, 
deputată Toma Florentina, deputată Doina Dreţcanu, deputată Olguţa 
Cocrea, deputat Tamas Sandor, deputat Ioan Aurel Rus) şi 1 vot „împotrivă” 
(deputată Cornelia Ardelean). 
 

- Propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 
67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale 
(P.L.x.405 mai 2006) cu 6 voturi„pentru” (deputat Gheorghe Firczak, deputată 
Toma Florentina, deputată Doina Dreţcanu, deputată Olguţa Cocrea, deputat 
Tamas Sandor, deputat Ioan Aurel Rus) şi 1 vot „împotrivă” (deputată 
Cornelia Ardelean). 

 
- Propunerea legislativă pentru modificarea şi  completarea Legii nr. 

373/2004 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  
(P.L.x.338/25 aprilie 2006) cu 6 voturi „pentru” (deputat Gheorghe Firczak, 
deputată Cornelia Ardelean, deputată Doina Dreţcanu, deputată Olguţa 
Cocrea, deputat Tamas Sandor, deputat Ioan Aurel Rus) şi 1 vot „împotrivă” 
(deputată Toma Florentina). 

 
- -Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 373/2004 privind 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  (P.L.x.339/25 aprilie 2006) cu 
6 voturi„pentru” (deputat Gheorghe Firczak, deputată Toma Florentina, 
deputată Doina Dreţcanu, deputată Olguţa Cocrea, deputat Tamas Sandor, 
deputat Ioan Aurel Rus) şi 1 vot „împotrivă” (deputată Cornelia Ardelean). 

 
- Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 374/2004 pentru 

alegerea Camerei  Deputaţilor şi a Senatului  (P.L.x.373/25 aprilie 2006) 
cu unanimitate de voturi(deputat Gheorghe Firczak, deputată Cornelia 
Ardelean, deputată Doina Dreţcanu, deputată Olguţa Cocrea, deputat Tamas 
Sandor, deputat Ioan Aurel Rus, deputată Toma Florentina). 

- Propunerea legislativă de  modificare şi  completare a Legii nr. 373/2004 
pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului (P.L.x.374/25 aprilie 
2006) cu unanimitate de voturi (deputat Gheorghe Firczak, deputată Cornelia 
Ardelean, deputată Doina Dreţcanu, deputată Olguţa Cocrea, deputat Tamas 
Sandor, deputat Ioan Aurel Rus, deputată Toma Florentina).   

- Propunerea legislativă  privind  modificarea art. 28 din Legea  nr. 
373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului 
(P.L.x.375/25 aprilie 2006) cu 6 voturi „pentru” (deputat Gheorghe Firczak, 
deputată Cornelia Ardelean, deputată Doina Dreţcanu, deputată Olguţa 
Cocrea, deputat Tamas Sandor, deputat Ioan Aurel Rus) şi 1 vot „împotrivă” 
(deputat Toma Florentina). 
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- Propunerea legislativă pentru modificarea şi  completarea Legii nr. 
373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  
(P.L.x.376/25 aprilie 2006) cu 6 voturi „pentru” (deputat Gheorghe Firczak, 
deputată Cornelia Ardelean, deputată Doina Dreţcanu, deputată Olguţa 
Cocrea, deputat Tamas Sandor, deputat Ioan Aurel Rus) şi 1 vot „împotrivă” 
(deputat Toma Florentina). 

 
- Propunerea legislativă pentru modificarea  Legii nr. 373/2004 pentru 

alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  (P.L.x.383/25 aprilie 2006) cu 
unanimitate de voturi. 

 
- Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea  Legii nr. 

373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului  
(P.L.x.403/25 aprilie 2006)cu 6 voturi„pentru” (deputat Gheorghe Firczak, 
deputat Toma Florentina, deputată Doina Dreţcanu, deputată Olguţa Cocrea, 
deputat Tamas Sandor, deputat Ioan Aurel Rus) şi 1 vot „împotrivă” (deputată 
Cornelia Ardelean). 

            
  

Joi, 18 mai 2006
  
La primul punct al ordinei de zi s-a aflat documentarea privind proiectele şi 
propunerile legislative aflate în portofoliul de lucrări al Comisiei. 
Membrii Comisiei s-au document cu privire la propunerile legislative şi proiectele de 
lege aflate în portofoliu Comisiei.  
 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în zilele de 16, 17 şi 18 mai: doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 
deputat Tamas Sandor, doamna deputată Florentina Marilena Toma,  domnul 
deputat Ioan Aurel Rus. Au absentat de la lucrări doamna preşedintă Minodora 
Cliveti, aflată la lucrările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, domnul 
secretar Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Mona Muscă, observator în 
Parlamentul European.  
 

   
  PREŞEDINTĂ,  

 
        

Minodora CLIVETI 
            
 

                                                                                               
Expertă, Irina Stupar  
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