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Sinteza  
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de  03 şi 04 mai 2006 

 
 
 
 
 Miercuri, 03 mai 2006   
 
           1. Prezentarea de către Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse a 
raportului de activitate pe anul 2005. 
 2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 
tuturor formelor de discriminare (P.L.x. 302/18.04.2006) 
    
 Joi, 04 mai 2006 
 
           1. Documentare privind proiectele şi propunerile legislative aflate în portofoliul 
de lucrări al Comisiei. 
 2.  Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
 
.   

 Miercuri,  03 mai 2006 
 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

 Ordinea de zi a fost supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 
     La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: din partea Agenţiei Naţionale 
pentru Egalitatea de Sanse, doamna Maria Moţa - preşedintă, doamna Ana-Maria 
Rusu - inspector, doamna Raluca Gligă - consilieră; din partea Consiliului Naţional 
pentru Combaterea Discriminării, domnul Csaba Asztalos - preşedinte, doamna 
Mădălina Roşu - membrual Consiliului Director.  
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat “ Prezentarea de către Agenţia 
Naţională pentru Egalitatea de Sanse a raportului de activitate pe anul 2005”.  
 Doamna preşedintă Maria Moţa a informat membrii Comisiei despre 
activităţile desfăşurate de ANES începând cu 1 aprilie 2005, data înfiinţării efective a 
Agenţiei, aceasta constituind obiectivul principal al Proiectului PHARE de înfrăţire 
instituţională România – Spania RO02/IB/SO-0, derulat în perioada octombrie 2003 
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– martie 2004. Au fost îndeplinite astfel cerinţele legale pentru ca activităţile  şi 
atribuţiile ANES, prevăzute de lege, să fie realizate, creindu-se cadrul instituţional 
pentru implementarea politicilor de gen. In cursul anului 2005 s-au derulat 
parteneriate cu instituţii publice şi ONG-uri din domeniu şi a fost adoptată Strategia 
Naţională în domeniul Egalităţii de Sanse între Femei şi Bărbaţi pentru perioada 
2006-2009 precum şi Planul General de Acţiuni pentru implementarea Strategiei, 
după dezbateri publice ample, la care au participat reprezentanţi ai ministerelor, 
autorităţilor autonome, organizaţiilor sindicale şi patronale, ai organizaţiilor 
neguvernamentale şi ai mass-media. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a ridicat problema sensibilizării mass-
mediei şi a populaţiei cu problematica egalităţii de şanse care încă este tratată cu 
formalism, manifestat de altfel, din păcate şi la nivelul reprezentanţilor 
guvernamentali. Doamna Cliveti recomandă ca ANES să coordoneze şi să sprijine 
mai concret activitatea din judeţe, având în vedere specificul problemelor locale şi 
solicită ca ANES să facă diligenţele necesare pentru a face parte din grupurile de 
lucru ale Comisiei Consultative la nivel european. 
 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean aduce în discuţie faptul că la nivel 
judeţean nu funcţionează COJES-urile şi a exemplificat în acest sens judeţul Arad, 
manifestându-şi disponibilitatea de a sprijini şi monitoriza activitatea în domeniul 
egalităţii de şanse în circumscripţia Arad, în care a fost aleasă ca deputat. De 
asemenea a sugerat varianta ca persoanele ce derulează activitate pentru ANES să 
facă parte din schema ANES si sa nu mai aiba alte atribuţii în cadrul direcţiilor de 
muncă, aşa cum este în prezent, variantă sprijinită şi de domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak. 
 La aceste aspecte, doamna preşedintă Maria Moţa precizează că viitoarele 
modificări legislative vor rezolva problema personalului ANES şi a logisticii, inclusiv 
în judeţe, cu implicaţii la nivelul integrării egalităţii de şanse în cadrul politicilor 
publice. 
 La al doilea punct al ordinei de zi s-a aflat „Dezbaterea şi avizarea, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare (P.L.x. 302/18.04.2006)”, pentru care Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională.  
 Domnul preşedinte Csaba Asztalos prezintă proiectul de lege şi precizează 
că modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 a fost necesară pentru a se 
introduce reglementări mai clare şi coerente, de nivel european,  care să conducă la 
armonizarea legislaţiei române în materia prevenirii şi sancţionării discriminării cu 
prevederile Convenţiei Europene a Drepturilor Omului precum şi cu principiile 
jurisprudenţei instanţei de la Strasbourg. 
 Supus la vot, proiectul de Lege a întrunit atât pe articole cât şi în integralitate 
un număr de 8 voturi „pentru”. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară închisă şedinţa. 
  
 Joi,  04 mai 2006 

 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
 Membrii Comisiei s-au documentat asupra proiectelor şi propunerilor 
legislative aflate în portofoliul de lucrări al Comisiei. 
  Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară închisă şedinţa. 
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 In zilele de 3 şi 4 mai au fost prezenţi la lucrări: doamna preşedintă Minodora 
Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe 
Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, 
doamna deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Sandor Tamas şi  
domnul deputat Ioan Aurel Rus. Au absentat de la lucrări doamna deputată Mona 
Muscă şi domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu. 
 
 

 
 

PREŞEDINTĂ, 
 

Minodora CLIVETI 
 
 

           
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Expert parlamentar, 
        Lucia-Cornelia Lepădatu 
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