
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse            Nr. 37/ 307 din 20.09.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
 

Proces Verbal al 
lucrărilor Comisiei din zilele 

de 18, 19 şi 20 septembrie 2007 
 

 Marţi, 18 septembrie 
  

La primul punct al ordinei de zi s-a aflat tematica: 
 

1. Întâlnirea de lucru a Preşedintei Comisiei pentru Egalitate de Şanse pentru 
Femei şi Bărbaţi si Delegaţia parlamentară israeliană condusă de domnul 
Gideon Sa,ar Preşedintele Comisiei pentru Statutul Femeilor din Knesset cu 
Preşedinta Agenţiei Naţionale de Şanse între Femei şi Bărbaţi – doamna Vlas 
Claudia Sorina, Vicepreşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării – doamna Corina Comşa, Avocatul Poporului – domnul profesor 
universitar Ioan Muraru, Romanii Criss  - doamna Biţu Nicoleta, manager de 
proiecte si membrii comisiei. 

Au fost prezenţi 9 deputaţi: Minodora Cliveti, Ardelean Lia, Cocrea Olguţa, 
Tamaş Sandor, Ujeniuc Dragoş şi Firczak Gheorghe , Buzatu Dan Horaţiu, Rus 
Aurel. 
Au avul loc discuţii din partea invitaţilor români pe următoarele aspecte: 
- Rolul femeii în Domeniul egalităţii de şanse, medierea conflictelor dintre 

cetăţeni şi administraţia publică. 
- Găsirea soluţiilor legale pentru mulţumirea cetăţenilor 
- Protecţia juridică a femeilor se realizează în urma conflictelor apărute între 

femei şi administraţia publică. 
- Probleme generate de sistemul de pensii 
- Apărarea femeii minore măritate. 
- Ţinerea evidenţei  plângerii persoanelor de către poliţie, justiţie, etc. 
- Combatera şi prevenirea discriminării  
- Cazuri de discriminare pe criteriu de sex la angajare sau promovare la locul 

de muncă 
- Problema femeilor însărcinate ce nu sunt angajate 
- Discriminarea bărbaţilor faţă de femei ( în armată ) 
- Identificarea şi eliminara problemelor discriminatorii. 
- Problema femeilor diplomat 
- Implicarea femeii în politică – încurajarea acestui lucru prin lege. 
- Combaterea celor 6 criterii de discriminare:sex,etnie,varsta,religie,sexualitate, 

handicap 
- Discriminarea multiplă pe piaţa muncii 
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Comisia pentru egalitate de şanse a decis realizarea unei caravane prin ţară. S-a 
discutat prezenţa femeilor în publicitate, respectiv discriminarea acestora.. 
Referitor la problemele rromilor, s-au discutat următoarele aspecte: 
 
- problema minorităţii etniei rrome 
- Colaborarea cu instituţii internaţionale si nationale 
- discriminarea împotriva femeii. 
Au absentat următorii deputaţi: doamna Corina Creţu, Toma Florentina 
Doamna Preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
 
Miercuri, 19 septembrie 
 
La punctul  ordinei de zi s-a aflat tematica” 

 
1. Convorbiri ale doamnei deputat Minodora Cliveti, Preşedinta Comisiei pentru 

Egalitate de Şanse penru Femei şi Bărbaţi cu membrii Comisiei şi cu 
Delegaţia parlamentară israeliană condusă de domnul Gideon Sa,ar, 
Preşedintele Comisiei pentru Statutul Femeilor din Knesset. 
Au fost prezenţi 9 deputaţi: Minodora Cliveti, Ardelean Lia, Cocrea Olguţa, 

Tamaş Sandor, Ujeniuc Dragoş şi Firczak Gheorghe , Buzatu Dan Horaţiu,Rus 
Aurel. 
 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a prezentat obiectivele de lucru ale 
Comisiei sens în care a purtat discuţii pe următoare tematică: 

- Prezentarea legislaţiei româneşti în domeniul egalităţii de şanse 
- Închiderea unui capitol pentru aderare în domeniul egalităţii de şanse 
- Formarea Comisiei pentru egalitate de şanse în urma efortului femeilor 

din Parlament 
- Menţinerea egalităţii de şanse la fiecare minister 
- Existenţa de capitole speciale pentru politică, educaţie şi sănătate 
- Crearea reţelei naţionale pentru egalitate de şanse. 
Doamna Preşedintă Minodora Cliveti a precizat că au fost audieri în primă 
fază, referitor la egalitatea de şanse şi implicări în activitatea legislativă. 
Există iniţiative legislative pentru implementarea egalităţii de şanse. S–a 
discutat despre vârsta minimă egală pentru femei şi bărbaţi în vederea 
căsătoriei; combatera violenţei împotriva femeilor; despre creştera 
natalităţii în România; acordarea indemnizaţiei penru studentele ce au 
copii; întoarcerea femeilor la locul de muncă; discuţii despre concediul 
parental; lipsa creşelor; încurajarae femeilor pentru revenirea la locul de 
muncă (legea tichetului de creşă) egalizarea vârstei de pensie petru femei 
şi bărbaţi; apărarea drepturilor copiilor; alegeri pentru Parlamentul 
European, dezbaterea pentru votul uninominal, reprezentarea minorităţilor 
etnice în România, promovarea unei legi privind violenţa domestică în 
familie, acordarea de bani pentru realizarea unor adăposturi, iniţiative 
pentru ajutorarea oamenilor, sociale şi economice, piaţa muncii trebuie să 
fie mai uşor accesibilă de către femei. Încurajarea promovării tuturor 
femeilor. 

Doamna vicepreşedită Lia Ardelean a prezentat legislaţia privind indemnizaţia de 
creştere şi îngrijire a copilului care a creat discuţii la nivelul doamnelor magistrat 
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care au salarii mai mari şi primesc aceeaşi indemnizaţie cu celelalte femei, sens 
în care trebuie schimbată legislaţia pentru acordarea de bareme minime şi 
maxime.  
Domnul deputat Dragos Ujeniuc pune problema asigurării calităţii în justiţie şi a 
vârstei de pensionare ca şi la medici care trebuie să fie mai mare având în 
vedere experienţa realizată în timp. 
Domnul secretar Ioan Rus consideră necesară crearea funcţiei de vicepreşedinte 
la Avocatul Poporului pe problematica copilului.  
Domnul vicepreşedinte Firczak a prezentat sprijinul din partea Guvernului şi 
Parlamentului pentru minoritatea ruteană considerata „un popor fără ţară”. 
Preşedintele delegaţiei israeliene dl. Gideon Sa,ar Preşedintele Comisiei pentru 
Statutul Femeilor din Knesset a prezentat delegaţia formată din parlamentari 
Nadia Hilou de profesie asistent social, membră a Subcomisiei pentru 
combaterea traficului de femei şi membru al Comisiei pentru drepturile copilului, 
doamna parlamentar Orit Noked de profesie avocat , membru în comisia pentru 
finanţe, membru a Subcomisiei pentru combaterea traficului de femei, membru al 
Comisiei pentru drepturile copilului. 
Domnul Preşedinte al delegaţiei Gideon Sa,ar,avocat de profesie, este 
vicepreşedinte al Knesset-ului, Preşedinte al Comisiei pentru Statutul femeior, 
membru al Subcomisiei pentru combaterea traficului de femei, fiind şi 
Preşedintele Grupului parlamentar Likud. 
Legislaţia în Israel privind femeile este mult mai generoasă având un Comitet 
separat pentru copii, un Comitet pentru femei înfiinţat în 1992 iar în 1998 s-a 
înfiinţat o Agenţie pentru drepturile femeilor în biroul Primului Ministru. 
Legea nu impune un procent pentru femei ci „reprezentare justă” fiind în prezent 
asigurat un procent de 40% pentru femei. Nu sunt sancţiuni dar există control de 
la Consiliul de judecători care respinge lista daca nu sunt femei în locuri eligibile. 
Acelaşi lucru este atat la nivel central cât şi la nivel local, lege generată de 
domnul Gideon Sa,ar. În Knesset se asigură un procent de 10-20% femei unde în 
prezent sunt 49 deputate. Legea încurajează partidele să includă femei în liste 
prin finanţarea partidelor care includ femei prin acordarea de bonusuri speciale, 
altfel nu primesc nici o subvenţie. Miniştrii nu pot legifera dar pot vota fiind 
parlamentar sau nu. Femeile sunt promovate în sistemul politic, juridic şi sport. 
Astfel la Curtea Supremă Preşedinte este o femeie fiind paritate între bărbaţi şi 
femei. În Guvern sunt 3 femei din 27. Se asigură protejarea femeii înainte şi după 
naştere. În 1998 legea privind hărţuirea sexuală a creat controverse mari fiind 
cunoscute cazuri de politicieni implicati în procese de hărţuire. 
Prin legea privind violenţa în familie s-au asigurat adăposturi în toată ţara, ONG-
urile alături de sindicate fiind implicate în crearea acestora prin sprijinul 
Guvernului. Pentru cuplurile ce lucrează se asigură sprijin real copilului de până 
la varsta de 5 ani, deasemeni pentru părintele monoparental unde intervine 
sistemul de scutire de taxe în favorarea părintelui. Astfel economia are de 
câştigat crescând PIB-ul - taxa este progresivă. Fiecare act legislativ ce se emite 
este analizat cu consecinţe de către Agenţia de promovare a femeii din biroul 
primului ministru. Au o legislaţie avansată dar implementarea lasă de dorit şi la 
dânşii. Astfel piaţa muncii trebuie să fie mai accesibilă pentru femei. In acest 
sens au avut loc multe întălniri, schimb de experienţă care le-a dat sugestii 
privind implementarea. Pensionarea femei – bărbaţi priveşte vârste diferite 62 
respectiv 67 de ani iar pentru judecători 70 de ani. 
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Din partea Comisiei s-au înmânat în limba engleză documentare despre Comisia 
pentru egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi de la Avocatul Poporului de la 
ANES, CNCD şi Romani Criss, delegaţia fiind încântată de întâlnirea de lucru şi 
de schimbul de experienţă invitând Comisia în vizită în Israel. 
 Au fost prezenţi 9 deputaţi: Minodora Cliveti, Ardelean Lia, Cocrea Olguţa, 
Tamaş Sandor, Ujeniuc Dragoş şi Firczak Gheorghe , Buzatu Dan Horaţiu,Rus 
Aurel. 
Au absentat următorii deputaţi: doamna Corina Creţu, Toma Florentina 
Doamna Preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă 

 
Joi,  20 septembrie 
La punctul ordinei de zi s-a aflat tematica; 
1. Documentare privind rolul femeii în viaţa socială şi politică în viziunea 

europeană.  
Deputatii s-au documentat in materie. 
Au fost prezenţi 9 deputaţi: Minodora Cliveti, Ardelean Lia, Cocrea Olguţa, 
Tamaş Sandor, Ujeniuc Dragoş şi Firczak Gheorghe, Buzatu Dan Horaţiu, 
Rus Aurel. 
Au absentat următorii deputaţi: doamna Corina Creţu, Toma Florentina. 
 

 
 
 
 
          PREŞEDINTĂ,        
   Minodora CLIVETI                   
 
 
 
 
 

    SECRETAR, 
                                    
                                                       Ioan Aurel Rus          
 
 
 
 
                                    

 
 Întocmit:    

 
          Dr.Luminiţa GEHORGHIU, 
           consilier parlamentar   
                                                                                                                                                             

 


