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Marţi, 8 februarie 2005  
 

Lucrările comisiei au fost conduse de doamna Preşedinte Minodora Cliveti. 
 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi adoptarea  

Regulamentului de funcţionare a comisiei.  
 

Doamna Preşedinte Minodora Cliveti a dat citire proiectului de Regulament, 
invitând membrii comisiei să intervină cu observaţiile proprii pe măsura parcurgerii 
textului. După scurte dezbateri asupra literelor f, j a articolului 4, a articolelor 9 şi 11 
din proiectul de Regulament de funcţionare a comisiei şi adoptarea amendamentelor 
de la articolul 4 şi 11, doamna Preşedinte Minodora Cliveti a supus la vot aprobarea 
Regulamentului de funcţionare a comisiei. Cu unanimitate de voturi Regulamentul 
de funcţionare a comisiei a fost aprobat.  

 
Din numărul total de 11 membri ai comisiei au absentat domnul deputat Tamas 

Sandor de la grupul parlamentar al Uniunii Democrate a Maghiarilor din România, 
doamna deputat Turcan Raluca şi domnul deputat Eugen Gheorghe Nicolăescu de la 
grupul parlamentar al partidului naţional liberal.  

 

Miercuri, 9 februarie 2005  
 

La dezbatere a participat ca invitat, reprezentantul Ministerului Integrării, domnul 
ministru Ene Dinga, în conformitate cu prevederile art.51.  

 
Lucrările comisiei au fost conduse de doamna Preşedinte Minodora Cliveti. 
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La primul punct al ordinii de zi   a fost înscrisă prezentarea progreselor realizate 
de România în promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi în raport cu prevederile 
Uniunii Europene. Doamna Preşedinte Minodora Cliveti a făcut o scurtă prezentare a 
domeniului de activitate al comisiei şi a solicitat reprezentantului ministerului 
Integrării, domnul ministru Ene Dinga, să prezinte membrilor comisiei problematica 
solicitată.  

Domnul ministru Ene Dinga a prezentat progresele înregistrate de România în 
promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în raport cu prevederile Uniunii 
Europene cu referire asupra următoarelor aspecte: acquis-ul existent la nivelul Uniunii 
Europene în ceea ce priveşte egalitatea de şanse; angajamentele luate în cadrul 
negocierilor şi stadiul îndeplinirii acestora; perspectivele în domeniu.  

După intervenţia domnului ministru Ene Dinga, doamna preşedinte            
Minodora Cliveti, precum şi alţi deputaţi din comisie au adresat domnului ministru 
întrebări care au vizat coeziunea socială, efectele cotei unice de impozitare asupra 
veniturilor femeilor, oportunitatea subordonării Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea 
de Şanse în subordinea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 

Din numărul total de 11 membri ai comisiei au absentat doamna deputat Turcan 
Raluca şi domnul deputat Eugen Gheorghe Nicolăescu de la grupul palamentar al 
PNL. 
 
 
Joi, 10 februarie 2005  

 

  La primul punct al ordinii de zi  a fost înscris studiul individual în comisie 
asupra legislaţiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse. 
 

Din numărul total de 11 membrii ai comisiei au absentat doamna deputat 
Turcan Raluca şi domnul deputat Eugen Gheorghe Nicolăescu de la grupul 
palamentar al PNL.  

 
 
 
PRESEDINTE 

     MINODORA CLIVETI 
 

   SECRETAR  
BURUIANA APRODU DANIELA 

 
         Expert parlamentar, 

                            
Lucia Lepădatu 

 
Irina Stupar  
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