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Marţi, 31 mai 2005 
 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea art. 16 din 

Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, Camera 
Deputaţilor fiind Cameră Decizională (PL.X. 202 din 26.05.2005). 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind libertatea religioasă în 
România (PL.X. 194 din 23.05.2005). 

La  dezbatere  a  participat  ca  invitat,  din  partea  Ministerului  Sănătăţii,  doamna  
Cristiana Beatrice Nimereanu – Director Resurse Umane. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă “Dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 306/2004 privind 
exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi funcţionarea Colegiului 
Medicilor din România, Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională”. 
 In conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru modificarea art. 16 din Legea 
nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi organizarea şi 
funcţionarea Colegiului Medicilor din România, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
Decizională, transmis cu adresa nr. PL.X. 202 din 26.05.2005.  
 Membrii comisiei  au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 245/24.03.2005 precum şi 
punctul de vedere favorabil al Guvernului, cu nr. 612/12.04.2005. 
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    In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei si 
bărbaţi au avizat favorabil, în unanimitate, proiectul de Lege pentru modificarea art. 
16 din Legea nr. 306/2004 privind exercitarea profesiei de medic, precum şi 
organizarea şi funcţionarea Colegiului Medicilor din România, în forma adoptată de 
Senat.  
   La punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă „Dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative privind libertatea religioasă în România (PL.X. 194 din 23.05.2005)”. 
   In conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind libertatea religioasă în 
România, Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională, transmisă cu adresa nr. 
PL.X. 194 din 23.05.2005. 
    Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive, avizul favorabil cu observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ cu nr. 
121/18.02.2005 precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului, cu nr. 
1309/DRP/28.03.2005. 
    Având în vedere faptul că la Guvern se află în curs de finalizare un proiect de lege 
referitor la regimul cultelor, care va prelua o serie din prevederile conţinute de 
propunerea legislativă privind libertatea religioasă în România, membrii Comisiei 
pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi au respins, cu unanimitate, această 
propunere legislativă. 

 
Miercuri, 1 iunie 2005 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Programele Institutului Naţional de Administraţie privind promovarea 

egalităţii de gen în politicile de dezvoltare ale administraţiei publice. 
2. Informare privind derularea programelor SAPARD în teritoriu.  

La dezbatere au participat, ca invitaţi : din partea Institutului Naţional de 
Administraţie, domnul Viorel Coifan – Director General şi din partea Agenţiei 
SAPARD, doamna Monica Băcilă- Director General Adjunct. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă tema “Programele Institutului 

Naţional de Administraţie privind promovarea egalităţii de gen în politicile de 
dezvoltare ale administraţiei publice”. 

Doamna deputat Minodora Cliveti, preşedinta comisiei, a deschis şedinţa şi a 
solicitat invitatului din partea Institutului Naţional de Administraţie să prezinte date 
statistice privind prezenţa femeilor în cadrul autorităţilor administraţiei publice 
centrale şi locale precum şi programele privind încurajarea şi implicarea femeilor în 
viaţa comunităţilor locale. 

Reprezentantul  Institutului Naţional de Administraţie, domnul Viorel Coifan, 
Director General, a prezentat succint Institutul, obiectivele şi programele acestuia, 
insistând pe necesitatea  programelor de pregătire continuă precum şi a alocării 
fondurilor pentru susţinerea acestora, conform prevederilor legale. Membrii comisiei 
au considerat că în cadrul Institutului Naţional de Administraţie ar trebui să se 
deruleze şi programe privind abordarea de gen, Comisia urmând  să facă propuneri 
concrete în acest sens, după identificarea prealabilă a unor surse de finanţare. 

La punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă „Informarea privind derularea 
programelor SAPARD în teritoriu”. 
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La lucrările Comisiei a fost audiată reprezentanta Agenţiei SAPARD, doamna 
Monica Băcilă, Director General Adjunct, care a informat membrii Comisiei cu 
privire la derularea Programului SAPARD în România, cu accent pe măsurile şi 
programele menite să încurajeze dezvoltarea unor afaceri de către femei, mai ales în 
zonele rurale.  

Doamna Preşedintă Minodora Cliveti a insistat pe sprijinul care trebuie acordat 
dezvoltării spiritului antreprenorial, iniţierii şi dezvoltării de mici afaceri, inclusiv prin 
acordarea de dobânzi reduse şi gratuitatea serviciilor de consultanţă în cazul 
microfinanţării  iar doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a solicitat  
suplimentarea sumelor alocate unor programe pentru care există proiecte eligibile. 
 Concluzia dezbaterilor a fost aceea că este nevoie de măsuri pozitive mai ample 
menite a încuraja femeile, în vederea dezvoltării unor afaceri, echilibrării forţei de 
muncă ocupate şi de campanii mai intense de informare şi pregătire a femeilor în acest 
sens. Ca urmare, într-o şedinţă viitoare se va aprofunda această tematică. 
     
    Joi, 2 iunie 2005 
 
    Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Documentare privind legislaţia în domeniu . 
   Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 
    La lucrările comisiei din zilele de 31 mai şi 1 si 2 iunie au fost prezenti toţi cei 7 
deputaţi. 
 
   
 

       PREŞEDINTE, 
 
MINODORA CLIVETI    
     SECRETAR, 
 
     ---------------   
       
 
       
       Expert  Parlamentar, 
          

Lucia Lepădatu 
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