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Sinteza  
lucrărilor Comisiei din zilele 

de 19, 20 şi 21 iunie 2007 
  

 
 
 

 Marţi, 19 iunie 
 

1. Dezbaterea şi aprobarea Raportului de Activitate a Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării.  
2. Primirea delegaţiei N.D.I. - Bulgaria şi N.D.I. – România, precum şi  a delegaţiei 
de doamne consilier local din Bulgaria, aflate în vizită de documentare şi studiu la 
Bucureşti 
  
Miercuri, 20 iunie 

 
1. Întâlnire cu doamnele ambasador aflate în misiune la Bucureşti  
 
 
 Joi,  21 iunie 

 
1. Documentare privind violenţa în şcolile româneşti.  

 
 
Marţi, 19 iunie 

  
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat Dezbaterea şi aprobarea Raportului 
de Activitate a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. 
 Şedinta s-a desfăşurat în comun cu:  
- Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale din 
Camera Deputaţilor 
- Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor 
- Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi din Senat 
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- Comisia Juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări din Senat 
- Comisia pentru egalitatea de şanse din Senat 
 Parlamentarii au dezbătut Raportul de activitate a Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării, acesta fiind aprobat, în unanimitate, de membrii comisiei.  
 
 La al doilea punct al ordinei de zi s-a aflat  Primirea delegaţiei N.D.I. - Bulgaria 
şi N.D.I. – România, precum şi  a delegaţiei de doamne consilier local din Bulgaria, 
aflate în vizită de documentare şi studiu la Bucureşti. 
 La solicitarea Institutului Naţional Democrat din România (N.D.I.), Comisia a 
primit vizita de studiu şi documentare a unor doamne, având mandate elective locale, 
din Bulgaria, precum şi a reprezentanţilor N.D.I., după cum urmează: 
 - Galina Gancheva,  Partidul Socialist Bulgar;     
 - Kalina Yaneva,  Democraţi pentru o Bulgarie Puternica; 
 - Zagorka Ivanova, Miscarea Nationala pentru Stabilitate si Prosperitate; 
 - Sedat Ybriamova, Miscarea pentru Drepturi si Libertate; 
 - Yana Bozhinova, N.D.I. - Bulg aria; 
 - Megan Volk Unangst, N.D.I. – Washington; 
 - Scott Andersen, N.D.I. – Romania; 
 - Cristina Vaileanu, N.D.I. – Romania; 
 - Iulian Stoian, N.D.I. – Romania; 
 - Todorca Mihailescu, translator. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a prezentat progresele ţării noastre privind 
legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, precum şi activitatea comisiei în acest context. 
Având în vedere faptul că în Bulgaria se lucrează în prezent la legislaţia în materie de 
egalitate, membrele delegaţiei au fost foarte interesate de experienţa parlamentarelor 
din România, inclusiv de implicarea acestora la nivel local.  
 

Miercuri, 20 iunie  
 În contextul „Anului European al Egalităţii de Şanse – Anul 2007”, membrii 
Comisiei, împreună cu doamna Georgeta Ionescu, Secretar General al Camerei 
Deputaţilor, precum şi cu alte doamne deputat şi senator au avut o întrevedere şi un 
schimb de idei cu doamne ambasador aflate în misiune în România, cu privire la 
legislaţia în domeniul egalităţii de şanse, din România şi din ţările reprezentate. 
  Au participat: 
 - Excelenţa sa doamna ambasador Lidia Guţu, Ambasada Republicii Moldova la 
Bucureşti; 
 - Excelenţa sa doamna ambasador Rushda Thavaravej, Ambasada Thailandei la 
Bucureşti; 
 - Excelenţa sa doamna ambasador Saloua Bahri, Ambasada Tunisiei la 
Bucureşti; 
 - Excelenţa sa doamna ambasador Rodica Radian Gordon, Ambasada Israelului 
la Bucureşti; 
 - Excelenţa sa doamna ambasador Soknan Han Jung, U.N.D.P.; 
 - Excelenţa sa doamna  Însarcinat cu afaceri a.i., Margot J. Marquez Darcia,  
Ambasada Venezuelei  la Bucureşti; 
 - Excelenţa sa doamna ambasador Nuni Turnijati Djoko, Ambasada Indoneziei la 
Bucureşti; 
 - Excelenţa sa doamna ambasador Paduka Halimah Abdullah, Ambasada 
Malaeziei la Bucureşti. 



  
 
 

Joi,  21 iunie 
  

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
Membrii comisiei s-au documentat cu privire la “Violenţa în şcolile româneşti”. 

  
 In zilele de 19, 20 şi 21 iunie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, domnul 
vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul secretar  
Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată Florentina Marilena Toma 
şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.  
 A absentat  doamna deputată Gabriela Creţu. 
 
 
 
 
 
          PREŞEDINTĂ,   
         
   Minodora CLIVETI                   
 
 
 

              SECRETAR, 
                                                 
                                                       Ioan Aurel Rus                                               

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 Întocmit:    

 
          Lucia-Cornelia Lepădatu, 
           consilier parlamentar     
 
                                                                                                                                                                 Alexandru Mazilu, 
          expert parlamentar 

 


