
 1

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse                  Nr. 37/353/11.09.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
         
 
 

Proces verbal al 
lucrărilor Comisiei din ziua 

de 4 octombrie 2007 
 
          

           Joi, 4 octombrie 2007  
 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 
învăţământului nr.84/1995, cu modificările şi completările ulterioare  

 (Pl.x 546/2007). 
2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.128 din 12 iulie 1997 privind statutul personalului didactic, cu modificările 
şi completările ulterioare (Pl.x 547/2007). 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Legii nr.504/2002 a audiovizualului (Pl.x 550/2007). 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 
privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social  

 (PL.x 566/2007). 
 
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. 
 

 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995, cu 
modificările şi completările ulterioare (Pl.x.546/24 septembrie 2007), Camera 
Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Cu unanimitate de voturi ( 9 voturi „pentru” - 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 şi 
domnul deputat Dragoş Ujeniuc), propunerea legislativă a fost avizată favorabil de 
către membrii Comisiei. 
 La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.128 din 12 iulie 1997 privind 

Administrator
Original



 2

statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare (Pl.x.547/24 
septembrie 2007), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Cu unanimitate de voturi ( 9 voturi „pentru” - 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 şi 
domnul deputat Dragoş Ujeniuc), propunerea legislativă a fost avizată favorabil de 
către membrii Comisiei. 
 La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 504/2002 a audiovizualului 
 ( Pl.x.550/24 septembrie 2007 ), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 
 Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi ( 9 voturi „pentru” - 
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 şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc), avizarea 
favorabilă a propunerii legislative. 
 La al patrulea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea proiectului 
de Lege pentru modificarea Legii nr.109/1997 privind organizarea şi funcţionarea 
Consiliului Economic şi Social (PL.x 566/10 septembrie 2007), Camera Deputaţilor fiind 
Cameră decizională. 

Cu unanimitate de voturi ( 9 voturi „pentru” - 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 şi 
domnul deputat Dragoş Ujeniuc), proiectul de lege a fost avizat favorabil de către 
membrii Comisiei. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă.  
 

 In zilele de 4 octombrie 2007, 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 şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.  
 Au absentat doamna deputată Gabriela Creţu şi doamna deputată Marilena 
Florentina Toma. 
 
 
 
                   PREŞEDINTĂ,      
      
         Minodora CLIVETI                 
                       

           SECRETAR, 
                                                 
                                                               Ioan Aurel RUS                                   
                        
 

Intocmit:    
 

          Lucia-Cornelia Lepădatu, 
           consilier parlamentar                              


