
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                Nr. 45/222 /05.06.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 
        

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele   
de 30, 31 mai şi 01 iunie 2006 

 
 
Marţi, 30 mai 2006   
 

1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege pentru modificarea şi completarea 
Legii voluntariatului nr. 195/2001, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională 
(P.L.x. 477/22  mai 2006). 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru completarea art.129 din 
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale,  Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională (P.L.x. 461/10 
mai 2006). 

3. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 19 din 17 martie 2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,  Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională (P.L.x. 479/22 mai 2006).  

     
Miercuri, 31 mai 2006 
 

1. Documentare asupra proiectelor şi propunerilor legislative aflate în portofoliul de 
lucrări al Comisiei.         
     

Joi,  01 iunie 2006 
 
1. Participarea membrilor Comisiei la Evenimentul de lansare a Proiectului 

„Consiliul Copiilor din România”, din cadrul programului Phare 2003 
„Campania de Educaţie privind drepturile copilului”, organizat de Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 

    
Marţi, 30 mai 2006  
 

Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: din partea Ministerului Muncii, 

Solidarităţii Sociale şi Familiei, doamna Georgeta Bratu, director şi doamna Dorina 
Vicol, expertă în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială.  

La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Proiectului de 
lege pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională (P.L.x. 477/22  mai 2006). 
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Doamna Dorina Vicol, expertă în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, Ministerul 
Muncii şi Solidarităţii Sociale, a prezentat proiectul de lege ce propune modificarea şi 
completarea unor dispoziţii cuprinse în Legea voluntariatului nr. 195/2001, atât în ceea 
ce priveşte contractul de voluntariat, precum şi în ceea ce priveşte introducerea unor 
noi reglementări în raport cu prevederile Conveţiei europene asupra promovării 
serviciului de voluntariat transnaţional pe termen lung pentru tineret, încheiată la 
Strasbourg la 11 mai 2002.  

Doamna preşedinta Minodora Cliveti a apreciat că propunerea de legea nu aduce 
nici o înrăutăţire din punct de vedere al egalităţii de şanse, Comisia formulând 
amendamente pe  proiectul avizat anterior şi care avea acelaşi obiect de reglementare, 
amendamente ce urmează să fie discutate în şedinţa Comisiei juridice.  

Supus la vot, proiectul de lege a fost aprobat în unanimitate, întrunind  un număr de 
9 voturi „pentru” (doamna deputată Minodora Cliveti, doamna deputată Cornelia 
Ardelean, domnul deputat Gheorghe Firczak,  domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata 
Florentina Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus şi domnul deputat Sandor 
Tamas). 

La al doilea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Propunerii 
legislative pentru completarea art.129 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul 
public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,  Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională (P.L.x. 461/10 mai 2006). 

Doamna Georgeta Bratu, director în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, a prezentat punctul de vedere al Guvernului cu privire la propunerea 
legislativă, ce are ca obiect de reglementare completarea art. 129 din Legea nr. 
19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un nou alineat ale cărui prevederi se referă la 
plata drepturilor de asigurări sociale stipulate de art. 98 alin. (1) lit. c) din lege, de către 
casele teritoriale de pensii şi în cazul în care angajatorii nu-şi achită în termen de 30 de 
zile obligaţia de plată a drepturilor menţionate. Conform invitatei iniţiativa legislativă a 
fost depusă înainte de abrogarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi 
alte drepturi de asigurări sociale, astfel că modificările conţinute, cu privire la articolul 
129, devin caduce. Invitata a menţinut punctul de vedere al guvernului, respectiv de 
respingere a propunerii, dat fiind că de la 1 ianuarie 2007 toate prestaţiile pe termen 
scurt vor fi sistate.  

Supus la vot, proiectul de lege a fost respins în unanimitate, întrunind  un număr de 
9 voturi „pentru” (doamna deputată Minodora Cliveti, doamna deputată Cornelia 
Ardelean, domnul deputat Gheorghe Firczak,  domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata 
Florentina Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus şi domnul deputat Sandor 
Tamas). 

La al treilea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19 din 17 martie 2000 
privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale,  Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională (P.L.x. 479/22 mai 2006).  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale în 
sensul introducerii unui nou concept în materie, respectiv acela de „pensie peste limită 
de vârstă” cu caracter facultativ.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a propus amânarea avizării propunerii 
legislative, în vederea formulării unor amendamente, ţinând seama că termenul permite 
aceasta. Supusă la vot amânarea avizării a fost aprobată în unanimitate.  
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Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa. 
  

Miercuri,  31 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.  

 
Joi,  01 iunie 2006 

 
La primul punct al ordinei de zi  Participarea membrilor Comisiei la Evenimentul 

de lansare a Proiectului „Consiliul Copiilor din România”, din cadrul programului 
Phare 2003 „Campania de Educaţie privind drepturile copilului”, organizat de 
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului. 

Membrii Comisiei au participat la lansarea Consiliului Copiilor „SPUNE?”,  din cadrul 
reuniunii organizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, la 
Camera Deputaţilor cu prilejul Zilei internaţionale a Copilului. În cadrul dezbaterilor 
doamna preşedintă Minodora Cliveti a lansat ideea desfăşurării unei şedinţe a Comisiei 
la care să participe şi reprezentanţii Consiliului Copiilor SPUNE,  în încercarea de 
realiza un parteneriat cu aceştia, astfel încât, copiii să aibă posibilitatea de a discuta 
despre problemele lor şi să propună soluţii concrete pentru rezolvarea situaţiilor cu care 
se confruntă.  

La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în zilele de 30, 31 mai şi 1 iunie: doamna 
preşedintă Minodora Cliveti, 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, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu. A 
absentat de la lucrări doamna deputată Mona Muscă, observator în Parlamentul 
European.  
 
 
 
 
 
         PREŞEDINTĂ, 
 
      Minodora CLIVETI    

          SECRETAR, 
 
                           Dan Horaţiu Buzatu           
 
                 Expert parlamentar,
           Irina Stupar       
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