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Sinteza  
lucrărilor Comisiei din zilele   
de 5, 6 şi 7 septembrie 2006 

 
 
 

Marţi,  5 septembrie 2006   
 
1. Documentare asupra prevederilor Legii nr. 340/2006 pentru modificarea şi  
completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi,  
în vederea monitorizării responsabilităţilor instituţionale de către comisie. 

 
 
 Miercuri,  6 septembrie 2006 
 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative  pentru modificarea şi completarea 
şi completarea art. 7 din OUG nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul 
public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (Pl.x.-550/19 iunie 
2006). 
2. Alte probleme ale Comisiei. 

 
Joi,  7 septembrie 2006 
 

 1. Integrarea egalităţii de gen în codul electoral. 
 

 
 

Marţi,  5 septembrie 2006   
 

 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

Membrii Comisiei s-au documentat asupra atribuţiilor ce revin instituţiilor şi 
autorităţilor publice potrivit prevederilor Legii nr. 340/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi,  în 
vederea monitorizării, de către comisie, a responsabilităţilor instituţionale.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa. 
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 Miercuri, 6 septembrie 2006 
 
 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La lucrările Comisiei au fost invitaţi să participe: 

 -   reprezentantul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;  
- iniţiatorii propunerii legislative nr. Pl.x.-550/19 iunie 2006: doamna senator 

Cornelia Cazacu; domnul senator Alexandru Pereş;  domnul senator Gheorghe David.   
 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative  pentru modificarea şi completarea şi completarea art. 7 din OUG nr.4/2005 
privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor 
sociale de stat (Pl.x.-550/19 iunie 2006). 

Ca urmare a absentării de la şedinţă a iniţiatorilor propunerii legislative precum şi a 
reprezentantului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, la propunerea 
doamnei preşedintă Minodora Cliveti, s-a hotărât, în unanimitate, amânarea dezbaterilor 
pentru săptămâna următoare. 

La al doilea punct al ordinii de zi  s-au discut probleme organizatorice. 
A fost adus în discuţie faptul că PRM trebuie să nominalizeze persoana care va 

avea funcţia de secretar al comisiei, locul fiind vacant prin plecarea doamnei deputat 
Daniela Buruiană la altă Comisie. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară şedinţa închisă.  
 
 
Joi,  7 septembrie 2006 
 
Pe ordinea de zi s-a aflat tema „Integrarea egalităţii de gen în codul electoral”. 
La acest subiect, doamna preşedintă Minodora Cliveti precizează că a transmis 

doamnei Maria Moţa, preşedintă a ANES, rugămintea de a formula şi a trimite Comisiei, 
pentru a fi susţinut în Comisia specială, punctul de vedere instituţional, în vederea aplicării 
prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, 
modificată şi completată prin Legea nr. 340/2006 în viitoarele alegeri. 

 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în zilele de 5, 6 şi 7 septembrie: doamna 
preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul 
vicepreşedinte Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată 
Doina Dreţcanu, doamna deputată Florentina Marilena Toma,  domnul deputat Ioan Aurel 
Rus, domnul deputat Tamas Sandor. Au absentat de la lucrări: domnul secretar Dan 
Horaţiu Buzatu, doamna deputată Mona Muscă şi doamna deputată Gabriela Creţu. 

   
 
 

       PREŞEDINTĂ,  
 
            Minodora CLIVETI                                   
 

 
 
 

Întocmit:    
 

Expert, Lucia-Cornelia Lepădatu 
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