
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse                Nr. 37/353/24.10.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 
 
  

Sinteza   
lucrărilor Comisiei din zilele   

de 17, 18 şi 19 octombrie 2006 
 

 
Marţi,  17 octombrie 2006 

1. Audiere cu tema: „Evaluarea legislaţiei privind protecţia persoanelor vârstnice – 
măsuri şi acţiuni pentru asigurarea unui trai decent”.  

   
 Miercuri, 18 octombrie 2006 
1. Audiere cu tema “Anul European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi – anul 2007”. 
  
 Joi, 19 octombrie 2006 
1. Documentare privind reglementările şi modelele electorale care promovează 
 femeile în unele state membre ale Uniunii Europene.   
 

Marţi,  17 octombrie 2006 
 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  

- domnul Florin Dragomir, consilier - Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei; 

- domnul Nicolae Marcu, vicepreşedinte – Consiliul Naţional al Persoanelor 
Vârstnice; 

- domnul Marin Iordache, prim-vicepreşedinte şi domnul Constantin Marin, 
vicepreşedinte – Federaţia Naţională a Sindicatelor Pensionarilor. 

 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat audierea cu tema: „Evaluarea 
legislaţiei privind protecţia persoanelor vârstnice – măsuri şi acţiuni pentru asigurarea 
unui trai decent”. 

In deschiderea lucrărilor, doamna preşedintă Minodora Cliveti prezintă colegilor 
deputaţi şi invitaţilor motivele care au stat la baza iniţierii acestei audieri şi anume: 
dorinţa de a se cunoaşte punctul de vedere al reprezentanţilor persoanelor vârstnice cu 
privire la legislaţie, cunoaşterea modului în care acţionează autorităţile pentru sprijinirea 
populaţiei vârstnice, respectiv, aplicarea legislaţiei în domeniu, eventualele îmbunătăţiri 
care pot fi aduse legislaţiei, precum şi intenţia membrilor Comisiei de a interveni cu 
amendamente în beneficiul persoanelor vârstnice. 

Luând cuvântul, domnul Nicolae Marcu prezintă punctul de vedere al Consiliului 
Naţional al Persoanelor Vârstnice cu privire la proiectul de Lege privind protecţia 
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persoanelor vârstnice, care în prezent se află la ministere pentru avizare. Astfel, 
domnia-sa arată că a avut discuţii cu reprezentanţii MMSSF cu privire la îmbunătăţirea 
acestui proiect şi a transmis acestora propuneri concrete.  

Domnul Marcu apreciază ca în proiectul de lege: definiţia persoanei vârstnice nu 
este suficient de clară, nu sunt precizate situaţiile în care aceasta intră în procesul de 
evaluare socio-medicala; nu apare prevederea conform căreia „înfiinţarea, organizarea 
şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice se reglementează printr-o 
lege specială; nu prevede avizul consultativ al acestui organism pentru actele normative 
în materie; nu se justifică instituirea „prestaţiei de dependenţă” prin această lege ci 
printr-o lege specială care să cuprindă toate tipurile de prestaţii de protecţie socială a 
persoanelor vârstnice; nu sunt corelaţi termenii utilizaţi la asistenţa/serviciile medicale 
cu cei introduşi de noua legislaţie în domeniul sănătăţii; nu cuprinde măsuri 
organizatorice şi funcţionale pentru dezvoltarea platformei gerontologice; nu sunt 
stabilite proceduri de implicare a bisericii şi societăţii civile în sistemul de protecţie a 
persoanelor vârstnice; nu prevede instituirea coşului minim de consum lunar pentru 
familia de pensionari şi pentru persoana vârstnică rămasă singură. 
 Domnul Marin Iordache consideră că proiectul de lege este prea stufos, reia 
prevederi din diverse alte legi în vigoare, conţine foarte multe prevederi care, în absenţa 
acoperirii în resurse financiare, dau impresia de demagogie. 
 Domnul Constantin Marin este de părere că textul acestui proiect trebuie corelat 
cu celelalte reglementări privind asistenţa socială şi ar trebui să asigure facilităţi 
agenţilor economici care angajează pensionari, pentru ca aceştia să-şi poată completa 
veniturile, în condiţiile în care pensia nu asigură, pentru cele mai multe categorii de 
pensionari, nivelul de subzistenţă. 
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak opinează ca evoluţia pensiilor nu 
corespunde  evoluţiei nevoilor persoanelor vârstnice, numărul contribuabililor s-a 
diminuat, o parte din forţa de muncă lucrează în străinătate şi nu contribuie la sistemul 
de pensii, pe când, în alte state, există sisteme de pensii private care asigură pensii 
suplimentare. 
 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean consideră că textul legii este foarte 
bun, din punct de vedere teoretic, dar, practic, nu oferă soluţii, nu prevede surse de 
finanţare, nu apare cuantificat efortul financiar pentru a putea aprecia caracterul realist 
al reglementării şi deci, posibilitatea de implementare viitoare. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti precizează că înţelege intenţia iniţiatorilor 
proiectului de lege de a face o deschidere către valorile europene dar proiectul de lege 
este unul cadru; deşi defineşte noţiunile uzitate în UE este foarte vag, nu vorbeşte de 
veniturile pensionarilor, fiind mai mult o declaraţie de bune intenţii, fără fundament şi 
suport financiar. Proiectul ar fi trebuit să introduca vârsta ca un criteriu biologic şi nu 
statutul de pensionar. Din punct de vedere juridic, proiectul de lege tratează persoanele 
vârstnice ca persoane fără capacitate de exerciţiu şi dovedeşte o lipsă totală de 
profesionalism.   

Doamna preşedintă Minodora Cliveti menţioneză că va urmări ca proiectul de 
lege să intre în avizare la Comisie. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară şedinţa închisă.  
   
 Miercuri, 18 octombrie 2006 
 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La lucrările Comisiei au participat, din partea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea 
de Sanse: doamna Maria Moţa - preşedintă, doamna Andra Croitoru, consilieră, 
doamna Raluca Vărgălui, consilier juridic, domnul Marian Tănase, consilier. 
 Din partea societăţii civile au participat: 
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- doamna Oana Băluţă, preşedintă şi doamna Monica Munteanu, 
vicepreşedintă – Centrul „FILIA”; 

- doamna Roxana Teşiu, preşedintă – Centrul Parteneriat pentru Egalitate; 
- doamna Dorina Maria Năstase, preşedintă executivă – Centrul Român de 

Studii Globale; 
- doamna Florentina Bocioc, directoare executivă – Fundaţia „ACCEPT”; 
- doamna Oana Lupu, Free Lancer, expert Proiecte europene. 

 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat audierea cu tema “Anul European al  
Egalităţii de Şanse pentru Toţi – anul 2007”. 
 Inainte de a da cuvântul invitaţilor, doamna preşedintă Minodora Cliveti 
informează membrii Comisiei că, la nivel european, se va derula campania cu privire la 
„Anul European al Egalităţii de Sanse pentru Toţi – anul 2007”, în cadrul căreia, sub 
coordonarea şi cu finanţare parţială de la Uniunea Europeană, statele membre, printre 
care şi România, vor pregăti şi desfăşura acţiuni şi activităţi specifice. Pentru România, 
Organismul Naţional de Implementare (ONI), cu atribuţii de coordonare a activităţilor ce 
se vor desfăşura cu acest prilej, precum şi de elaborare a strategiei şi priorităţilor este 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin intermediul Agenţiei Naţionale 
pentru Egalitatea de Sanse, pe care acesta o coordonează.    
 Doamna Maria Moţa, preşedintă a  Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de 
Sanse a prezentat, pentru început, câteva informaţii privind  reuniunea de la Bruxelles, 
din 9 octombrie, a Comitetului Consultativ pentru pregătirea „Anului European al 
Egalităţii de Sanse pentru Toţi – anul 2007”. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a solicitat informaţii cu privire la diferendum-
ul cu CNCD, referitor la colaborarea cu acesta în pregătirea  „Anului European al 
Egalităţii de Sanse pentru Toţi – anul 2007”. 
 Răspunsul dat de reprezentanta ANES a fost acela că, având în vedere că 
MMSSF  a fost desemnat ca ONI, reprezentantul CNCD refuză colaborarea cu acesta. 
 ANES a întocmit deja o schiţă a Strategiei Naţionale, ţinând cont de 
recomandările Comisiei Europene, respectiv de contextul naţional al problematicii 
egalităţii de şanse. Au fost identificate astfel patru mari axe de intervenţie, la nivel 
naţional, regional şi local: 

1. şanse egale la orientarea în carieră şi accesul pe piaţa muncii; 
2. şanse egale privind accesul la servicii, bunuri şi utilităţi; 
3. promovarea culturii şi educaţiei pentru respectul diferenţelor; 
4. implicarea în viaţa socială şi în procesul de luare a deciziilor. 

 Reprezentantele societăţii civile au reproşat ANES lipsa de transparenţă, 
abordările formale la care a recurs aceasta în ultima perioadă, lipsa unui mecanism de 
consultare cu societatea civilă, absenţa parteneriatelor. Toate aceste au condus la o 
atmosferă de neîncredere a societăţii civile  în instituţii, după cum a afirmat doamna 
Roxana Teşiu, ceea ce s-a reflectat asupra rezultatelor, acestea neputând beneficia de 
ideile şi expertiza ONG-urilor din domeniu. De asemenea, reprezentantele ONG-urilor 
au recomandat ANES ca în cadrul Strategiei să coreleze partea de descriere cu partea 
de justificare, de legislaţie şi de monitorizare, să echilibreze criteriile, să aibă în vedere 
campanii de educare a populaţiei (pentru ca aceasta să înveţe să nu mai discrimineze), 
să încurajeze participarea publică a femeilor. 
 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a sugerat  ANES să aibă consultări cu 
societatea civilă si să profite de expertiza acesteia prin derularea de activităţi în 
parteneriat. 
 In finalul audierii, doamna preşedintă Minodora Cliveti a recomandat ANES să 
colaboreze cu CNCD şi cu societatea civilă pentru elaborarea, implementarea şi 
monitorizarea Strategiei Naţionale, astfel încât impactul realizării acţiunilor să fie vizibil 
iar rezultatele evidente. Doamna Cliveti a asigurat invitaţii, în numele membrilor 
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Comisiei, de sprijinul şi disponibilitatea acestora şi le-a mulţumit pentru participarea la 
lucrările Comisiei. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară şedinţa închisă.  
    

 Joi, 19 octombrie 2006 
 Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 Pe ordinea de zi s-a aflat documentarea privind reglementările şi modelele 
electorale care promovează femeile, în unele state membre ale Uniunii Europene.   
 Membrii Comisiei au luat în discuţie reglementările privind reprezentarea 
feminină la depunerea candidaturilor pentru diferitele categorii de alegeri, din unele 
state europene, urmând a se formula propuneri concrete pentru a fi prezentate Comisiei 
speciale pentru elaborarea Codului Electoral. 

 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean Cliveti declară şedinţa închisă. 
  
 In zilele de 17 şi 18 octombrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 
preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul 
vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul 
secretar Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa Cocrea, domnul deputat Tamas 
Sandor şi doamna deputată Florentina Marilena Toma. 
 Au absentat de la lucrări: doamna doamna deputată Gabriela Creţu, doamna 
deputată Doina Dreţcanu şi doamna deputată Mona Muscă. 
  
 In ziua de 19 octombrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul 
secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul secretar Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa 
Cocrea, domnul deputat Tamas Sandor şi doamna deputată Florentina Marilena Toma.  
  Au absentat de la lucrări: doamna preşedintă Minodora Cliveti (aflată la lucrările 
APCE), doamna doamna deputată Gabriela Creţu, doamna deputată Doina Dreţcanu şi 
doamna deputată Mona Muscă. 

 
 
 

       PREŞEDINTĂ,  
 
            Minodora CLIVETI                       
             
 
 
 

    SECRETAR, 
 

                                           Dan Horaţiu BUZATU  
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit:    
 

         Expert, Lucia-Cornelia Lepădatu 
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