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Comisia pentru egalitatea de şanse    Nr.  45/  326 /11.11.2005 
           între femei şi bărbaţi 
 

                            
Sinteza   

lucrărilor Comisiei din zilele  
de 08, 09 şi 10 noiembrie 2005 

 
 

Marţi, 08 noiembrie 2005 
Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea articolului 15 
din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, Camera Deputaţilor 
fiind prima Cameră sesizată. (PL.X.475/2005). 

2.   Alte probleme curente ale comisiei. 
 
Miercuri, 09 noiembrie 2005 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Informare cu privire la dezbaterea publică cu tema: Egalitatea de şanse între 

femei şi bărbaţi – rezultatele cercetării „Evaluarea capacităţii administrativ 
guvernamentală de includere a dimensiunii de gen în implementarea politicilor 
publice” (4 noiembrie a.c., Arad). Evenimentul face parte din proiectul 
Comisiei în parteneriat cu PNUD „O abordarea integrată a participării politice 
echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în politică”. 

 
     Joi, 10 noiembrie 2005 
    Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Elaborarea propunerilor Comisiei pentru cel de al doilea atelier de lucru din 
cadrul proiectului „Cooperarea femeilor parlamentare în sud-estul Europei” - 
iniţiat de Centrul regional pentru egalitatea de gen şi implementat în România 
de către Comisie. 

 
 

Marţi, 08 noiembrie 2005 
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
La dezbatere a participat doamna Minea Mariana, consilier juridic, Ministerul 
Apărării Naţionale.  
La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative privind modificarea articolului 15 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul 
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cadrelor militare, Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 
(PL.X.475/2005). 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti informează Comisia  asupra faptului ce a 
condus la depunerea propunerii legislative privind modificarea articolului 15 din 
Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, de către domnia sa, respectiv 
un caz din judeţul Bacău, unde o persoană, cadru militar, a semnalat că a fost 
împiedicat să obţină concediul pentru creşterea copilului din cauza statutului 
special al militarilor. De asemenea, Curtea Constituţională a declarat 
neconstituţional textul, respectiv articolului 15, din Legea 80/1995. 
Reprezentanta Ministerului Apărării Naţionale apreciază că instituţia militară este 
de acord cu propunerea legislativă, iar forma promovată de iniţiator împreună cu 
observaţiile Consiliului Legislativ sunt de natură a clarifica textul de lege.  
Supus la vot proiectul a primit aviz favorabil, fiind votat cu unanimitate de voturi.  
La al doilea punct al ordinii de zi,  în cadrul discuţiilor privind problemele 
comisiei este prezentată invitaţia primită de Comisie, din partea doamnei Nemeth 
Erika, preşedinta Subcomisiei pentru Egalitatea de Şanse a Comisiei pentru 
Drepturile Omului, Minorităţilor şi Cultelor din Parlamentul ungar, de a participa la 
una din şedinţele Subcomisiei, precum şi la alte întâlniri cu diferiţi reprezentanţi 
ministeriali. Sunt propuse de către membrii Comisiei, în vederea discutării în cadrul 
vizitei de la Budapesta, două teme: armonizarea vieţii de familie cu cea 
profesională şi mecanisme de promovare a femeilor în posturi de decizie.  
De asemenea, este anunţată vizita unei delegaţii a Parlamentului din Regatul 
Suediei în perioada 20-22 noiembrie a.c., delegaţie care a solicitat şi o întrevedere 
cu  membrii Comisiilor pentru egalitatea de şanse din cele două Camere ale 
Parlamentului României.  
 
Miercuri, 09 noiembrie 2005 
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă informarea cu privire la 
dezbaterea publică cu tema: Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi – rezultatele 
cercetării „Evaluarea capacităţii administrativ guvernamentală de includere a 
dimensiunii de gen în implementarea politicilor publice” (4 noiembrie a.c., Arad). 
Evenimentul face parte din proiectul Comisie în parteneriat cu PNUD „O abordarea 
integrată a participării politice echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în politică” 
La acest subiect doamna vice-preşedintă Cornelia Ardelean a prezentat concluziile 
seminarului desfăşurat la Arad, concluzii care se referă la slaba implicare a 
femeilor în politică, propunerea de asociere a femeilor din judeţul Arad sub 
denumirea de ŞEFA, necesitatea cunoaşterii reprezentanţilor teritoriali ai Agenţiei 
Naţionale pentru Egalitatea de Şanse şi a activităţii acestora, constituirea în formă 
paritară a Comisiei Judeţene pentru Egalitatea de Şanse, precum şi iniţierea de 
întâlniri asemănătoare celei organizate, în fiecare lună. Totodata, a fost confirmat 
faptul că interesul pentru problematica egalităţii de şanse, nu depinde de ideologie, 
participanţii reprezentând partide politice diferite.  
 

    Joi, 10 noiembrie 2005 
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă elaborarea propunerilor Comisiei 
pentru cel de al doilea atelier de lucru din cadrul proiectului „Cooperarea femeilor 



parlamentare în sud-estul Europei” - iniţiat de Centrul regional pentru egalitatea de 
gen şi implementat în România de către Comisie. 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti informează Comisia cu privire la primul 
atelier de lucru regional desfăşurat la Zagreb, Croaţia, la care a participat domnia 
sa împreună cu domnul vice-preşedinte Gheorghe Firczak şi domnul deputat 
Sandor Tamas. Tema ce a prezentant cel mai mare interes în toate cele nouă ţări 
participante în cadrul proiectului a fost reprezentată de armonizarea vieţii de 
familie cu cea profesională. Printre concluziile primului atelierul de lucru regional 
se numără necesitatea respectării principiilor strategiei de la Lisabona, identificarea 
căilor de acordare sau de majorare a bugetelor pentru egalitate, îmbunătăţirea 
relaţiilor cu partenerii sociali: sindicatele, ONG-urile. Delegaţia României a 
prezentat situaţia legislaţiei româneşti în domeniu, stadiul implementării acesteia, 
precum şi acţiunile şi parteneriatele Comisiei pentru egalitatea de şanse din Camera 
Deputaţilor.  
 

 
La lucrările Comisiei din 08, 09 şi 10 noiembrie a.c.  au fost prezenţi toţi cei 6 
membri ai Comisiei. 
 

 
   
 

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

      
 Irina Stupar 
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