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Sinteza   
şedinţelor Comisiei din zilele  

de 24, 25 şi 26 mai 2005 
 
 

Marţi, 24 mai 2005 
 

Ordinea de zi a fost următoarea:  
1. Documentare şi studiu privind legislaţia specifică. 

 
Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna deputată Cornelia Ardelean, 

vicepreşedintă. 
Membrii comisiei s-au documentat asupra reglementărilor naţionale privind 

egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi.  
     

Miercuri, 25 mai 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. Alte probleme privind activitatea comisiei. 
 
Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna deputată Cornelia Ardelean, 

vicepreşedintă. 
La şedinţă a fost invitat, din partea Institutului Naţional pentru Administraţie, 

domnul Viorel Coifan, Director General.  
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 vicepreşedintă Cornelia Ardelean a anunţat membrii comisiei că domnul 
Viorel Coifan, Directorul General al Institutului Naţional pentru Administraţie, a 
solicitat reprogramarea  audierii domniei-sale, pe tematica sus-menţionată, pentru 
săptămâna următoare, având în vedere o serie de urgenţe  survenite, de ultimă oră, în 
activitatea sa. 
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Membrii comisiei au fost de acord cu această solicitare. 
In continuare, membrii comisiei au avut un schimb de idei şi opinii privind 

aspectele pe care trebuie să le atingă dezbaterea ce va fi reprogramată pentru 
săptămâna viitoare, respectiv :  

- situaţia femeilor în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi 
locale, precum şi în serviciile publice deconcentrate, ( inclusiv comparativ 
cu cea din Statele Membre ale UE); 

- programele privind încurajarea şi implicarea femeilor în viaţa 
comunităţilor locale, incluse în politicile comunitare de coeziune socială; 

- participarea României în cadrul Congresului Puterilor Locale şi Regionale 
şi rolul acestuia în promovarea egalităţii de şane între femei şi bărbaţi. 

    De asemenea, au fost abordate şi unele aspecte referitoare la participarea 
echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în procesele de luare a deciziilor în domeniul 
politic şi  economic, în perspectiva participării comisiei la seminarul cu aceeaşi temă,  
organizat la Lisabona, în perioada 16-17 iunie a.c., în cadrul exercitării de către 
Portugalia a preşedinţiei Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei.   

 
    Joi, 19 mai 2005 
    Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Documentare asupra legislaţiei specifice. 
Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna deputată Cornelia Ardelean, 

vicepreşedintă. 
 

Membrii comisiei au studiat proiectele de lege ce vor face obiectul dezbaterii şi 
avizării în şedinţa de săptămâna viitoare. 

 
De la şedintele comisiei din 24, 25 şi 26 mai a.c. a absentat doamna preşedintă  

Minodora  Cliveti, aflată la o reuniune a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 
     
 
       
   
 

       PREŞEDINTE 
 
MINODORA CLIVETI    
     SECRETAR  
 
     ---------------   
       
 
       
      EXPERŢI PARLAMENTARI 
           

Lucia Lepădatu   
 

Irina Stupar 
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