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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr. 37/405/25.10.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

 

 

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele 

de 16, 17 şi 18 octombrie 2007 
 

          

           Marţi, 16 octombrie 2007  
 In proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte:  

1. Consultarea reprezentanţilor societăţii civile şi mass-media cu privire la  

discriminarea femeilor în România în „Anul European al Egalităţii de Sanse 

pentru Toţi”; 

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului de Lege pentru rectificarea bugetului de stat 

pe anul 2007 (PL.x. 658/2007). 

 

Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi. 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

 

La lucrările Comisiei au participat: 

- din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 

(C.N.C.D.) : domnul Csaba Asztalos - preşedinte, doamna Corina 

Administrator
Original
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Nicoleta Comşa - vicepreşedinte şi domnul Gergely Dezideriu – membru 

în Colegiul director; 

- din partea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Sanse (A.N.E.S.): 

doamna Claudia Vlaş – preşedinte; 

- din partea Blocului Naţional Sindical (B.N.S.) : doamna Felicia Bordea – 

preşedinta organizaţiei de femei; 

- din partea organizaţiei Institutul de Politici Publice (I.P.P.): domnul Doru 

Fronţescu – coordonator de program şi doamna Adriana Bunea – 

asistent programe; 

- din partea organizaţiei „Romani CRISS”: doamna Raluca Petcuţ – 

coordonator proiect; 

- din partea Societăţii Române de Radiodifuziune: doamna Maria Toghină- 

preşedinte; 

- doamna Aurelia Alexa – reporter MEDIAFAX; 

- doamna Georgiana Rache – reporter NewsIn; 

- doamna Roberta Constantinescu – realizator TVR; 

- din partea Ministerului Economiei şi Finanţelor : doamna Ana Radu – 

director şi domnul Ion Grigore – director. 

 

La primul punct al ordinii de zi s-a aflat tema Consultarea reprezentanţilor 

societăţii civile şi mass-media cu privire la  discriminarea femeilor în România în „Anul 

European al Egalităţii de Sanse pentru Toţi”. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a făcut o scurtă trecere în revistă asupra 

problematicii egalităţii de şanse, la aproape şapte luni după lansarea în România a 

„Anului European al Egalităţii de Sanse pentru Toţi”, manifestare care a avut loc la data 

de 20 martie, la Palatul Cotroceni, şi care s-a desfăşurat sub înaltul patronaj al 

Preşedintelui României.  In continuare, domnia-sa a apreciat că implicarea 

personalităţilor în acest domeniu este de bun augur şi poate conduce la progrese, 

evidenţiind, în acest sens, bunele practici din cadrul Consiliului Europei. De asemenea, 

doamna preşedintă Minodora Cliveti  a subliniat activităţile Comisiei, în special cele din 

domeniul legislativ, precum şi proiectele în parteneriat cu societatea civilă. 

Invitaţii au evidenţiat, în general, faptul că mentalitatea românească determină 

existenţa discriminării femeilor, rolul cel mai important, cu privire la: 
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- schimbarea mentalităţilor şi a percepţiei asupra femeii şi statutului 

acesteia; 

- eliminarea stereotipurilor; 

- netolerarea şi neîncurajarea atitudinilor discriminatorii, 

revenind, în acest sens, mass-mediei.  

Domnul preşedinte Csaba Asztalos a prezentat atât situaţia plângerilor 

înregistrate şi soluţionate, cât şi cazuistica acestora, precum şi situaţiile de discriminare 

conţinute sau generate de aplicarea unor acte normative, asupra cărora s-a pronunţat 

C.N.C.D., insistând asupra importanţei pe care trebuie să o aibă solidarizarea  

personalităţilor, în vederea condamnării în mod public a manifestărilor discriminatorii. 

Doamna preşedintă Maria Toghină a menţionat că, deşi s-au făcut multe 

progrese  în privinţa combaterii discriminării femeilor totuşi este nevoie de eforturi 

susţinute în plan educaţional pentru a schimba percepţiile discriminatorii, pentru 

eliminarea stereotipurilor şi, de asemenea, de mai mult profesionalism în mass-media. 

Doamna preşedintă Claudia Vlaş a informat auditoriul cu privire la activităţile 

desfăşurate de  A.N.E.S.,  în cadrul campaniei din România, aferente „Anului European 

al Egalităţii de Sanse pentru Toţi”, activităţi menite să sensibilizeze atât populaţia cât şi 

sistemul instituţional, cu privire la eliminarea discriminărilor, în general, şi a celor bazate 

pe criteriul de gen, în special. 

Dezbaterile au evidenţiat faptul că trebuie regândite şi reconstruite componentele 

de gen ale politicilor publice, iar implicarea personalităţilor, a decidenţilor şi factorilor 

politici ar trebui să fie mai pregnantă, astfel încât contribuţia şi preocupările acestora să 

fie percepute ca atare, la nivelul populaţiei, iar progresele în domeniu să fie mai vizibile 

şi să devină mai  importante.  

Totodată, dezbaterile au evidenţiat necesitatea ca A.N.E.S. să colaboreze mai 

intens cu instituţiile şi autorităţile publice, cu mass-media, şi, în special să conlucreze şi 

să beneficieze de expertiza organizaţiilor nonguvernamentale, pentru a se realiza 

integrarea dimensiunii de gen în politicile publice, pentru ca principiul egalităţii de şanse 

pentru femei şi bărbaţi, principiu universal şi democratic, să-şi facă loc, din ce în ce mai 

mult, în societatea românească. 

 

La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea Proiectului 

de Lege pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2007 (PL.x. 658/2007), în cadrul  
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şedinţei Comisiei pentru egalitatea de şanse din Senat împreună cu Comisia pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor. 

In urma dezbaterii, Comisiile reunite au hotărât, avizarea favorabilă a proiectului 

de lege. Pentru adoptarea proiectului s-au pronunţat cei 10 membri prezenţi ai  Comisiei  

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor (doamna 

deputată Minodora Cliveti - preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean -  

vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak-vicepreşedinte, domnul deputat  Dan 

Horaţiu Buzatu-secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus-secretar, doamna deputată 

Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, 

doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc). 

 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 

 

 Miercuri, 17 octombrie 2007 
 In proiectul ordinei de zi au fost inscrise următoarele puncte:  

 

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2007 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în domeniul justiţiei (PL.x. 670/2007) ; 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală (Pl.x. 606/2007); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.84 din 24/07/1995, legea învăţământului, cu modificările şi completările 

ulterioare (Pl.x. 620/2007).  

 

Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi. 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

 

 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea, în procedură 

de urgenţă, a proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
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nr.100/2007 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei 

(PL.x. 670/2007), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

 Cu unanimitate de voturi ( 10 voturi „pentru” - doamna deputată Minodora Cliveti 

- preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean -  vicepreşedinte, domnul deputat 

Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, 

domnul deputat Ioan Aurel Rus - secretar, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna 

deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată Marilena 

Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc ), proiectul de lege a fost avizat 
favorabil de către membrii Comisiei. 

 La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru completarea Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală 

(Pl.x. 606/2007), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

 Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi  ( 10 voturi „pentru” - 

doamna deputată Minodora Cliveti - preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean -  

vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak-vicepreşedinte, domnul deputat  Dan 

Horaţiu Buzatu-secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus - secretar, doamna deputată 

Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, 

doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc), 

avizarea favorabilă  a propunerii legislative.  

 La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea  propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.84 din 24/07/1995, legea 

învăţământului, cu modificările şi completările ulterioare (Pl.x. 620/2007).  

 Cu unanimitate de voturi ( 10 voturi „pentru” - doamna deputată Minodora Cliveti 

- preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean -  vicepreşedinte, domnul deputat 

Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, 

domnul deputat Ioan Aurel Rus - secretar, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna 

deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată Marilena 

Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc ), propunerea legislativă a fost 

avizată favorabil de către membrii Comisiei. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 

 Joi, 18 octombrie 2007  
 In proiectul ordinei de zi a fost înscrisă „Documentare privind situaţia copiilor ai 

căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate”. 
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Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi. 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

 Membrii Comisiei au continuat, în cadrul Comisiei, documentarea referitor la 

această problematică, ca urmare a dezbaterilor pe această temă, avute în cadrul unor 

şedinţe anterioare, precum şi a studiilor şi cercetărilor recent publicate.  

 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă.  

 

 In zilele de 16, 17 şi 18 octombrie 2007, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: 

doamna deputată Minodora Cliveti - preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean -  

vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat  

Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus - secretar, doamna 

deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas 

Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.  

 De la lucrări a absentat doamna deputată Gabriela Creţu.  

 

 

                   PREŞEDINTĂ,      
      Minodora CLIVETI                 
 

                       

           SECRETAR, 
                                                              Ioan Aurel RUS                                   
                        
 

Intocmit:    
                   Lucia-Cornelia Lepădatu, 
                   consilier parlamentar                           


