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Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr. 37/379/08.11.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 
         
 
 
 
 

 
Sinteza  

lucrărilor Comisiei din zilele   
de 31 octombrie şi 1, 2 noiembrie 2006 

 
 
 

Marţi 31 octombrie 2006 
 

1. Documentare privind „Strategia naţională de implementare a măsurilor de prevenire 
şi combatere a discriminării”   

 
 Miercuri, 1 noiembrie 2006 
 
1. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de lege  pentru modificarea  si completarea Legii 

nr.130/1999   privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate in muncă 
(PL.x. 763/ 23 octombrie 2006) 

 
 Joi, 2 noiembrie 2006 
 
1. Documentare privind „Proiectul de parteneriat al comisiei cu Grupul de Acţiune   
      pentru Egalitatea de Gen din cadrul Pactului de Stabilitate” 
 

 
 

Marţi 31 octombrie 2006 
 
 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti.  

       Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 Pe ordinea de zi s-a aflat documentarea privind „Strategia naţională de 
implementare a măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării”   

Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la strategia pe 2007 a Consiliului 
National pentru Combaterea Discriminarii, în vederea dezbaterii acesteia într-o viitoare 
şedinţă. 
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In ziua de 31 octombrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul secretar Ioan Aurel Rus, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu,  domnul deputat Tamas 
Sandor, doamna deputată Gabriela Creţu. 
 Au absentat de la lucrări: doamna deputată Mona Muscă, doamna deputată Toma 
Florentina. 
 
 

 Miercuri, 1 noiembrie 2006 
 

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

Pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.130/1999 privind unele masuri de protecţie a 
persoanelor încadrate în muncă (PL.x. 763/ 23 octombrie 2006), pentru care Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională.  

La lucrările Comisiei au participat, ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei: doamna director Corneci Luminiţa – din cadrul Direcţiei 
pentru Inspecţia Muncii şi doamna consilier Cecilia Sebe. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea articolelor 9 şi 10 din 
Legea 130/1999 privind unele măsuri de protecţie a persoanelor încadrate în muncă. 

Reprezentantul Guvernului a prezentat modificările aduse articolelor sus-menţionate. 
Modificările vin în sprijinul acţiunilor întreprinse de Inspecţia Muncii în vederea combaterii 
muncii fără forme legale, ceea ce va permite  gestionarea la nivelul inspectoratelor 
teritoriale de muncă, în a căror rază teritorială  îşi desfăşoară activitatea sediile secundare 
ale angajatorilor, a documentelor specifice  evidenţei muncii, permiţând inspectorilor de 
muncă, verificarea operativă a aspectelor constatate pe teren cu datele existente la 
inspectoratul teritorial de muncă.    

Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil, cu unanimitate de voturi, în 
forma prezentată. 
 

In ziua de 1 noiembrie 2006, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 
preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul 
vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul secretar 
Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu,   
doamna deputată Gabriela Creţu. 
 Au absentat de la lucrări: doamna deputată Mona Muscă, doamna deputată Toma 
Florentina şi domnul deputat Tamas Sandor. 
 

Joi, 2 noiembrie 2006 
 

Documentare privind „Proiectul de parteneriat al comisiei cu Grupul de Acţiune   
      pentru Egalitatea de Gen din cadrul Pactului de Stabilitate”. 
           Membrii comisiei au reluat documentele rezultate din derularea contractului anterior 
cu GTF, din cadrul Pactului de Stabilitate, şi au insistat asupra aspectelor de gen referitoare 
la  securitatea socială, acestea urmând a face obiectul unui viitor seminar. 
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În ziua de 2 noiembrie 2006, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 
preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul 
vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul secretar 
Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu,   
doamna deputată Gabriela Creţu. 
 Au absentat de la lucrări: doamna deputată Mona Muscă, doamna deputată Toma 
Florentina şi domnul deputat Tamas Sandor. 
 
 

 
 
 
PREŞEDINTĂ,  

 
         Minodora CLIVETI                                  

 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

      Ioan Aurel RUS  
 
 
 
 
 
 

Întocmit:    
 
Expert, Alexandru Mazilu  
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