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Sinteza  

lucrărilor Comisiei din ziua   
de 22 decembrie 2005 

 
 
 Joi, 22 decembrie 2005   
           1. Modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare a Comisiei, ca 
urmare a modificării şi completării Regulamentului Camerei Deputaţilor  prin  
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 34 din 25 octombrie 2005. 
 2. Informare privind vizita efectuată în Ungaria, în perioada 4 – 6 decembrie, 
la invitaţia Subcomisiei pentru egalitate din cadrul Comisiei pentru drepturile omului 
din Parlamentul Ungar.  
  
 Joi, 22 decembrie 2005  
 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat modificarea şi completarea 
Regulamentului de funcţionare a Comisiei. Membrii Comisiei au trecut în revistă 
prevederile din Regulamentul Camerei, modificat şi completat, referitoare la 
activitatea Comisiilor permanente şi au fost de acord cu reluarea discuţiilor într-o 
altă şedinţă, când va fi prezentat noul text al Regulamentului Comisiei.  
 La al doilea punct al ordinei de zi  s-a aflat informarea privind vizita în 
Ungaria, în perioada 4 – 6 decembrie, la invitaţia Subcomisiei pentru egalitate din 
cadrul Comisiei pentru drepturile omului din Parlamentul Ungar. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a informat membrii Comisiei că a făcut 
parte, împreună cu domnii deputaţi Tamas Sandor şi Gheorghe Firczak, din 
delegaţia parlamentară care s-a deplasat în Ungaria, la invitaţia  Subcomisiei pentru 
egalitatea de şanse din cadrul Comisiei pentru drepturile omului, minorităţi şi culte 
din Paralmentul Ungariei.  
 Delegaţia română a fost primită de domnul Peter HARRAK, vicepreşedintele 
Parlamentului Ungar, ocazie cu care doamna preşedintă Minodora Cliveti a 
prezentat problematica şi activitatea Comisiei şi a făcut lobby pentru sprijinirea 
României, de către Ungaria, în procesul de integrare europeană. 
 Au avut loc, de asemenea, întâlniri cu: doamna Kinga GONCZ, Ministra 
Tineretului, Coeziunii Sociale, Familiei şi Egalităţii de Sanse; domnul Imre PAPP, 
secretar de stat  la Ministerul Justiţiei; doamna Judit DEMETER, preşedinta 
Autorităţii pentru Tratamentul Egal; domnul Jeno KALTENBACH, avocatul poporului  
pentru minorităţile naţionale şi etnice, în cadrul cărora s-au abordat probleme 
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referitoare la legislaţia română şi ungară privind drepturile minorităţilor naţionale şi 
etnice, lupta împotriva violenţei în familie, egalitatea şanselor între femei şi bărbaţi, 
lupta împotriva discriminării, preocupările comune privind îmbunătăţirea legislaţiei în 
domeniu. 
 Oaspeţii români au participat cu acest prilej la şedinţa  Subcomisiei pentru 
Egalitatea Sanselor din cadrul Comisiei pentru drepturile Omului, Minorităţi şi Culte 
a Parlamentului Ungar, şedinţă condusă de preşedinta subcomisiei, doamna Erika 
Nemeth şi la care au fost invitaţi: doamnele Edit Rauh HORNUNGNE, secretar de 
stat la Ministerul Tineretului, Coeziunii Sociale, Familiei şi Egalităţii de Sanse; 
doamna Eva KONIG şi domnul Zsolt KOVACS, şefi departament la Ministerul 
Tineretului, Coeziunii Sociale, Familiei şi Egalităţii de Sanse; doamna Edit FULOP, 
consilier şef la Ministerul Muncii şi al Ocupării Forţelor de Muncă.  
 In cadrul şedintei subcomisiei au fost dezbătute probleme legate de 
asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, realizarea efectivă a acesteia în 
domeniul educaţiei, ocupării forţei de muncă şi viaţa publică, politica socială şi 
politica familiei, reconcilierea între viaţa profesională şi cea de familie, reducerea 
sărăciei şi somajului în rândul femeilor. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară închisă şedinţa. 
  
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna preşedintă Minodora Cliveti, 
doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe 
Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu şi 
domnul deputat Sandor Tamas.  

   
 
 
 
 

            PREŞEDINTĂ, 
 
         Minodora CLIVETI    
 
 

          SECRETAR, 
                                 ---------------                
 
 
 
 
 
        Expert parlamentar, 
        Irina Daniela STUPAR 
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