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Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr. 37/71/07.03.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 
 
 

Sinteza  
lucrărilor Comisiei din zilele 

de 27 şi 28 februarie 2007 
 

 
Marti,  27 februarie 2007  
 
1. Documentare privind legislaţia comunitară referitoare la statutul şi drepturile 

      femeii. 
  

Miercuri, 28 februarie 2007  
 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind statutul majorităţii 
cetăţenilor de naţionalitatea română (Pl.x15/14 februarie 2007). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind instituirea Programului 
naţional „Sofia Nădejde” (PL.X81/19 februarie 2007). 

 
 
Marti,  27 februarie 2007  
 
Pe ordinea de zi s-a aflat documentarea privind legislaţia comunitară comunitară 

referitoare la statutul şi drepturile femeii. 
Sedinta a fost condusă de doamna vicepreşedintă Lia Ardelean. 
Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a supus aprobării proiectul ordinii de zi. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
Membrii comisiei s-au documentat cu privire la legislaţia comunitară referitoare la 

statutul şi drepturile femeii.  
Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a declarat şedinţa închisă. 
 
Miercuri, 28 februarie 2007  

 
 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Propunerii 
legislative privind statutul majorităţii cetăţenilor de naţionalitatea română (Pl.x15/14 
februarie 2007). 
 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
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 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a prezentat obiectul propunerii legislative 
iniţiate de mai mulţi parlamentari aparţinând Grupului P.R.M.  
 Membrii Comisiei au invocat punctul de vedere negativ al Guvernului şi au 
propus respingerea propunerii legislative. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi (6 
voturi „pentru”: doamna deputat Lia Ardelean, domnul deputat Gheorghe Firczak, 
domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputat Olguţa Cocrea, domnul deputat 
Tamas Sandor şi doamna deputat Florentina Marilena Toma; 1 vot „împotrivă”: domnul 
Ioan Aurel Rus).  
 
 La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Propunerii 
legislative privind instituirea Programului naţional „Sofia Nădejde” (PL.X81/19 februarie 
2007). 
 Având în vedere că iniţiatoarea, doamna deputat Gabriela Creţu nu a putut fi 
prezentă la lucrări, doamna preşedintă Minodora Cliveti a propus amânarea dezbaterii 
pentru săptămâna iar membrii Comisiei au fost de acord cu aceasta. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 
In ziua de 27 februarie 2007, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Lia Ardelean - vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak-
vicepreşedinte, domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu-secretar, domnul Ioan Aurel Rus-
secretar, doamna deputat Olguţa Cocrea, domnul deputat Tamas Sandor şi doamna 
deputat Florentina Marilena Toma.  
 Au absentat de la lucrări: doamna deputat Minodora Cliveti-preşedintă, doamna 
deputat Gabriela Creţu, doamna deputat Doina Dreţcanu şi doamna deputat Monica 
Octavia Muscă. 

 
In ziua de 28 februarie 2007, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Minodora Cliveti-preşedintă, doamna deputat Lia Ardelean- vicepreşedintă, 
domnul deputat Gheorghe Firczak-vicepreşedinte, domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu-
secretar, domnul Ioan Aurel Rus-secretar, doamna deputat Olguţa Cocrea, domnul 
deputat Tamas Sandor şi doamna deputat Florentina Marilena Toma.  

 
 Au absentat de la lucrări: doamna deputat Gabriela Creţu, doamna deputat 
Doina Dreţcanu şi doamna deputat Monica Octavia Muscă. 

 
 

     
        PREŞEDINTĂ, 
           
  Minodora CLIVETI    
                 

      SECRETAR, 
 

       Ioan Aurel Rus  
        

 
 

                                                                                         Întocmit:    
 

          Lucia-Cornelia Lepădatu, 
           consilier parlamentar                                        
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