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Joi, 29 septembrie 2005 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Analiza concluziilor rezultate din dezbaterea cu tema „Egalitatea de 

şanse între femei şi bărbaţi: obiectiv important al politicilor sociale 
europene”, din cadrul proiectului de colaborare dintre Camera 
Deputaţilor - Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbati şi 
Stability Pact - Gender Task Force, privind : 

- Armonizarea vieţii de familie cu cea profesională; 
- Violenţa în familie; 
- Participarea femeilor la decizia politică. 

2. Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
 

     Vineri, 30 septembrie 2005 
    Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Documentare privind „Capacitatea administrativ-guvernamentală de 
includere a dimensiunii de gen în implementarea politicilor publice”.         

 
    Joi, 29 septembrie 2005 

Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
La    dezbatere    au    participat : din    partea   Ministerului Finanţelor Publice – 
doamna Ioana Hanganu-Cucu, consilier superior; din partea Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei – doamna Mariana Basuc, inspector general de stat 
la Inspecţia Muncii, doamna Luminiţa Corneci, director la Inspecţia Muncii şi 
doamna Cristina Stroe, inspector.  
La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative  privind  sprijinul  acordat  tinerilor,  în  vederea  întemeierii unei familii 
( P.L.X. 260 din 22.06.2005 ). 
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Domnul deputat Marius Iriza a prezentat conţinutul propunerii legislative la care, 
împreună cu alţi colegi aparţinând grupului parlamentar P.R.M., este semnatar. 
Domnul deputat a arătat că prin această propunere legislativă s-a încercat oferirea 
unor soluţii la problemele financiare dificile cu care se confruntă tinerii care îşi 
întemeiază o familie, respectiv acordarea unui ajutor de 60 milioane ROL, destinaţi 
achiziţionării unei locuinţe şi unor bunuri de folosinţă îndelungată. In acest mod, 
consideră domnul deputat, s-ar putea contribui indirect la creşterea numărului 
căsătoriilor precum şi a natalităţii.   
Doamna deputată Doina Dreţcanu consideră că un astfel de ajutor este necesar,   
sugerează că ar trebui să existe în acest sens programe comune ale instituţiilor 
statului şi se declară de acord cu propunerea legislativă.  
Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice, doamna Ioana Hanganu-Cucu 
expune punctul de vedere al Guvernului, care nu susţine această propunere 
legislativă, având în vedere faptul că prin programul de guvernare este prevăzută 
ajutorarea tinerelor familii iar ministerul  a avizat deja proiectul de lege elaborat în 
acest sens de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
Supusă la vot propunerea legislativă a fost avizată favorabil în unanimitate. 
   
Vineri, 30 septembrie 2005 

    Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
    La primul punct al ordinei de zi s-a aflat tema „Capacitatea administrativ-
guvernamentală de includere a dimensiunii de gen în implementarea 
politicilor publice”. 

 
La lucrări au fost prezenţi toţi cei 6 membri ai Comisiei. 

 
            PREŞEDINTĂ, 

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

         Lucia-Cornelia Lepădatu 
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