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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse                  Nr. 37/172/15.05.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
         
 
 

 
 

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele 

de 7, 8, 9 şi 10 mai 2007 
 
 
 
 
  
  Luni, 7 mai 

 
 1. Documentare privind „ Egalitatea de şanse în sistemul educaţional pentru 
 elevii români - cetăţeni europeni”. 

 
 
 

           Marţi, 8 mai 
  

1. Întâlnirea membrilor Comisiei cu doamna Yvonne R. Davis, Preşedintă  la 
 Davis Communications din Connecticut, Statele Unite ale Americii, participantă la  
 masa rotundă cu titlul „Influenţa si puterea femeilor în societatea moderna : 
 modele si provocari“, organizată de Ambasada S.U.A. în România. 

 
   
 
           Miercuri,  9 mai 
 
 1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de modificare şi completare a  
 Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Pl.x 263/2007) 
 2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de modificare şi completare a 
 Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
 sociale (Pl.x 313/2007) 
 3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de  modificare a art. 95, alin.1 din   

      Legea 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări   
      sociale (Pl.x 314/2007) 
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Joi, 10 mai 

  
 1. Dezbaterea şi avizarea proiectul de Lege pentru  modificarea  anexelor la 
 unele acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii (PL.X 
 322/2007) 
          2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de  modificare şi completare a 
 alin.1  art. 269 a Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii (Pl.x 332/2007) 
 
 

 Luni, 7 mai 
 
 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. 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
       Membrii comisiei s-au documentat cu privire la „Egalitatea de şanse în sistemul 
educaţional al elevilor români ca cetăţeni europeni”. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 
 
 Marţi, 8 mai 

  
 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. 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
Membrii comisiei s-au întâlnit   cu doamna Yvonne R. Davis, preşedintă  la Davis 

Communications din Connecticut, Statele Unite ale Americii, participantă la masa 
rotundă cu titlul „Influenţa si puterea femeilor în societatea moderna : modele si 
provocari“, organizată de Ambasada S.U.A. în România. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a informat membrii Comisiei că a participat 
la masa rotundă cu tematica de mai sus, organizată de Ambasada S.U.A. în ziua de 7 
mai şi a prezentat invitatele, respectiv doamna Kathy Kavalec, ataşat cultural la 
Ambasada S.U.A. din Bucureşti şi doamna Yvonne R. Davis, preşedintă  la Davis 
Communications din Connecticut, Statele Unite ale Americii, participantă la masa 
rotundă cu titlul „Influenţa si puterea femeilor în societatea moderna : modele si 
provocari“. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a subliniat apoi contribuţia Comisiei pentru 
egalitatea de şanse pentru femei şi barbaţi  în acest domeniu, accentuând, în special,  
aspectele legate de legislaţie, precum şi activităţile şi parteneriatele Comisiei.  
 In cuvântul său, doamna Yvonne R. Davis, care este şi comisar anti-discriminare 
în statul Connecticut, a prezentat legislaţia şi politicile americane anti-discrimnare şi a 
apreciat legislaţia română ca fiind foarte progresistă. 
 Atât doamna Yvonne R. Davis cât şi doamna Kathy Kavalec au lansat membrilor 
Comisiei invitaţia de a face o vizită în S.U.A., Statul Connecticut - statul american cel 
mai progresist în domeniul politicilor anti-discriminare, pentru un schimb de experienţă, 
util ambelor părţi. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a mulţumit doamnei Kathy Kavalec, ataşat 
cultural la Ambasada S.U.A. din Bucureşti, precum şi doamnei Yvonne R. Davis, pentru 
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interesul şi deschiderea manifestate referitor la: condiţia femeii, egalitatea de şanse şi 
nedisciminare.   
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 
 
          Miercuri,  9 mai 
 

Sedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Lia Ardelean. 
Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a declarat deschisă şedinţa.  

            Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a propus completarea ordinii de zi cu 
următoarele puncte: 
 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind controlul şi conduita   
personalului cu atribuţii de control (PL.X 290/23 aprilie 2007). 
           5. Dezbaterea şi avizarea proiectul de Lege pentru  modificarea  anexelor la            
unele  acte normative din domeniul sistemului naţional de decoraţii (PL.X322/2007) 
 6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative de  modificare şi completare  
alin. 1 art. 269 a Legii nr.53/2003 privind Codul Muncii (Pl.x 332/2007), 
  
 şi modificarea corespunzătoare a ordinii de zi pentru joi, 10 mai 2007, prin 
includerea temei „Documentarea membrilor Comisiei cu privire la situaţia femeilor aflate 
în detenţie în România”. 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a supus aprobării proiectul ordinii de zi, cu  
modificările propuse.  

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
            
           La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative de modificare şi completare a Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului 
didactic (Pl.x 263/2007). Propunerea legislativă are în vedere următoarele: personalul 
didactic beneficiază de pensie de serviciu în cuantumul prevăzut la art.82 din Legea 
nr.303/2004; pensiile cadrelor didactice se actualizează în raport cu nivelul salariului 
brut al acestora pentru aceiaşi vechime; partea din pensia de serviciu  care depăşeşte 
nivelul pensiilor din sistemul asigurărilor sociale de stat se suportă din bugetul de stat. 

 Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a supus la vot propunerea de avizare 
favorabilă a iniţiativei legislative.  

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu unanimitate de 
voturi – 9 voturi „pentru” (doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul secretar Dan Horaţiu 
Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 
deputat Tamas Sandor, doamna deputată Florentina Marilena Toma şi domnul deputat 
Dragoş Ujeniuc).    
             La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative de modificare şi completare a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 313/2007). Scopul propunerii legislative 
este  de a completa art. 1 din Legea 19/2000 cu un alineat nou,  în sensul luării în 
calcul, la stabilirea pensiei, a salariilor tarifare aferente altor unităţi similare, în cazul în 
care, din cauza unor calamităţi naturale, cărţile de muncă au fost distruse în totalitate.   

 Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a supus la vot propunerea de avizare 
favorabilă a iniţiativei legislative.  
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 Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu unanimitate de 
voturi – 9 voturi „pentru” (doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul secretar Dan Horaţiu 
Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 
deputat Tamas Sandor, doamna deputată Florentina Marilena Toma şi domnul deputat 
Dragoş Ujeniuc).  
             La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative de  modificare a art. 95, alin.1 din Legea 19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 314/2007). Scopul propunerii legislative 
este de a modifica art.95 alin.1 din Legea nr.19/2000, astfel încât să se poată solicita 
recalcularea pensiei, după realizarea fiecărui stagiu de cotizare de minimum 12 luni. 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a supus la vot propunerea de avizare 
favorabilă a iniţiativei legislative.  

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu unanimitate de 
voturi – 9 voturi „pentru” (doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul secretar Dan Horaţiu 
Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 
deputat Tamas Sandor,  doamna deputată Florentina Marilena Toma şi domnul deputat 
DragoşUjeniuc).  
             La al patrulea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 
de lege privind controlul şi conduita personalului cu atribuţii de control (PL.X 290/2007).  

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a supus la vot propunerea de avizare 
favorabilă a iniţiativei legislative.  

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu unanimitate de 
voturi – 9 voturi „pentru” (doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul secretar Dan Horaţiu 
Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 
deputat Tamas Sandor,  doamna deputată Florentina Marilena Toma şi domnul deputat 
Dragoş Ujeniuc).  

 La al cincilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului  
de Lege pentru  modificarea  anexelor la unele  acte normative din domeniul sistemului 
naţional de decoraţii (PL.X322/2007). Scopul proiectului de lege este  de a pastra  un 
registru sobru  şi la o identitate vizuală de simplitate, personalitate, eleganţă şi discreţie 
pentru persoanele de ambele sexe. 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a supus la vot propunerea de respingere a 
iniţiativei legislative, având în vedere faptul că iniţiativa nu ţine cont de aplicarea 
principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.  

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă, cu unanimitate de voturi – 
9 voturi „pentru” (doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul secretar Dan Horaţiu 
Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 
deputat Tamas Sandor,  doamna deputată Florentina Marilena Toma şi domnul deputat 
Dragoş Ujeniuc).  

La al şaselea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative de  modificare şi completare a alin. 1 art. 269 a Legii nr.53/2003 privind 
Codul Muncii (Pl.x 332/2007). Scopul propunerii legislative este  de a se modifica alin.1 
al art. 269 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, în sensul extinderii răspunderii 
angajatorilor şi pentru prejudicii morale. 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a supus la vot propunerea de respingere a 
iniţiativei legislative, având în vedere că există deja prevederi legale în domeniu.  
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Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă, cu unanimitate de voturi – 
9 voturi „pentru” (doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul secretar Dan Horaţiu 
Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 
deputat Tamas Sandor,  doamna deputată Florentina Marilena Toma şi domnul deputat 
Dragoş Ujeniuc). 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a declarat şedinţa închisă. 
 
  Joi, 10 mai 
 

Sedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Lia Ardelean. 
Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a declarat deschisă şedinţa.  

 Pe ordinea de zi s-a aflat „Documentarea cu privire la situaţia femeilor aflate în 
detenţie în România”. 
 Membrii Comisiei au luat în discuţie informaţiile transmise de Ministerul Justiţiei, 
pregătindu-se astfel pentru vizita de lucru din data de 23 mai, care se va afectua la 
Penitenciarul Târgşor. 

Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean a declarat şedinţa închisă. 
 
           In zilele de 7 şi 8 mai, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul secretar  Dan Horaţiu 
Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 
deputat Tamas Sandor, doamna deputată Florentina Marilena Toma, şi domnul deputat 
Dragoş Ujeniuc.  
 A absentat doamna deputată Gabriela Creţu. 
 
           In zilele de  9 şi 10 mai, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul secretar  Dan Horaţiu 
Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul 
deputat Tamas Sandor, doamna deputată Florentina Marilena Toma, şi domnul deputat 
Dragoş Ujeniuc.  
 Au absentat: doamna preşedintă Minodora Cliveti(aflată în delegaţie externă) şi  
doamna deputată Gabriela Creţu. 
 
 
 
 
       PREŞEDINTĂ, 
           
 Minodora CLIVETI            
 
                                                     SECRETAR, 
                                                 
                                                  Ioan Aurel Rus                                                   

                                                                                     Întocmit:    
 

          Lucia-Cornelia Lepădatu, 
           consilier parlamentar     
 
                                                                                                                                                                 Alexandru Mazilu, 
          expert parlamentar 


