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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse                  Nr. 37/222/5.06.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 

 
 

 
Sinteza 

lucrărilor Comisiei din zilele 
de 28, 29, 30 şi 31 mai 2007 

 
  

  Luni, 28 mai 
 
 
1. Documentare privind “Unele reglementări privind drepturile şi protecţia specială 
a persoanelor cu dizabilităţi în Uniunea Europeană şi state membre ale Uniunii” 

 
          
  Marţi,  29 mai 

 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea O.U.G.14/2007 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap(PL.X 388/2007) 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea O.U.G. 
nr.19/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind 
sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale(PL.X 390/2007) 

  
   Miercuri, 30 mai 

 
 

1. Vizita membrilor comisiei la Penitenciarul de femei Târgşor – judeţul Prahova 
 

Joi, 31 mai  
 

1. Documentare privind  “Raportul de activitate a Consiliului National pentru    
            Combaterea Discriminării” 
 
 
 

Luni, 28 mai 
  
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.  
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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 “Unele reglementări privind 
drepturile şi protecţia specială a persoanelor cu dizabilităţi în Uniunea Europeană 
şi state membre ale Uniunii” . 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
 
 
           Marţi, 29 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. 

            
  Pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind 
aprobarea O.U.G.14/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (PL.X 388/2007).  

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus la vot propunerea de amânare a 
dezbaterii iniţiativei legislative, la solicitare Ligii pentru Promovarea şi Apărarea 
Drepturilor Persoanelor cu Handicap din Romania, în vederea depunerii de 
amendamente.  
 Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea O.U.G. nr.19/2007 
pentru modificarea şi completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale (PL.X 390/2007) a fost amânată în vederea depunerii 
de amendamente. 
 Membrii comisiei au fost de acord cu propunerea doamnei presedinta Minodora 
Cliveti de a vizita miercuri 30 mai Penitenciarul Târgşor, având în vedere că, datorită 
programului de lucru din săptămâna anterioară, vizita nu a fost posibilă. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
 
 
 Miercuri, 30 mai 
 

Membrii comisiei au efectuat, în cadrul activităţilor consacrate „Anului european 
al egalităţii de şanse pentru toţi – anul 2007”, o vizită de lucru şi documentare, la 
Penitenciarul de femei de la Târgşor, pentru a evalua situaţia femeilor aflate în detenţie. 
  
 Membrii Comisiei au avut discuţii cu doamna magistrat Zinica Trandafirescu, 
directorul penitenciarului, precum şi cu o parte din deţinute, cu privire la: 

- condiţiile de detenţie; 
- regimul de executare aplicat femeilor condamnate la pedepse privative de 

libertate şi, în special, femeilor însărcinate, femeilor mame cu copii cu vârsta 
sub 2 ani sau mame cu copii minori cu vârsta  de peste 2 ani; 

- respectarea drepturilor prevăzute de lege pentru persoanele aflate în 
executarea pedepselor privative de libertate. 

 Informaţiile furnizate de către Ministerul Justiţiei – Administraţia Naţională a 
Penitenciarelor, cu privire la situaţia deţinutelor din România, precum şi evaluarea 
făcută cu acest prilej, vor fi incluse în raportul „Femeile în penitenciare”, pe care 
doamna deputat Minodora Cliveti - preşedinta Comisiei şi membră a Delegaţiei 
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României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei îl va întocmi şi prezenta la 
Consiliul Europei. 
 De asemena, din discuţii  a rezultat necesitatea elaborării unui regulament 
special pentru închisorile de femei şi tineri. 
 
 
 

Joi, 31 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 “Raportul de activitate a   
           Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării”, în vederea dezbaterii 
ulterioare în şedinţa comună a comisiilor sesizate pe fond. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
 
 
 
           In zilele de 28, 29, 30 şi 31 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. 
 
 
 
          PREŞEDINTĂ, 
           
   Minodora CLIVETI            
 
 
 
                                                      SECRETAR, 
                                                 
                                                    Ioan Aurel Rus                                                   

                                
 
                                                      
 

 Întocmit:    
 

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


