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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse                  Nr. 37/251/4.07.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele 

de 2, 3 şi 4 iulie 2007 
 
 

           Luni,  2 iulie 
  

1. Informare şi documentare privind „Forumul şi Viitorul Democraţiei”, 
desfăşurat de Consiliul Europei în iunie 2007   

       
           Marţi,  3 iulie 

  
    1. Audiere A.N.E.S. – Raportul de activitate 

 
 Miercuri,  4 iulie 
 

1. Dezbatere privind concilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie şi 
elaborarea unei propuneri legislative a Comisiei pe această temă 

 
 Luni, 2 iulie 
 
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.  
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi. 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
            Membrii comisiei s-au documentat cu privire la problematica ridicată în cadrul 
„Forumului şi Viitorului Democraţiei”, desfăşurat de Consiliul Europei în iunie 2007.  

      Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
 

Marţi, 3 iulie 
 
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.  
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi. 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
La audieri au participat ca invitaţi: 
-doamna Claudia Sorina Vlas, preşedintă a Agenţiei Naţionale petru Egalitatea 

de Şanse (A.N.E.S.); 
-doamna Raluca Croitoru, consilier A.N.E.S.; 
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-doamna Cecilia Sebe, şef serviciu în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse. 

 
Doamna Claudia Sorina Vlas,  preşedinta A.N.E.S. a prezentat  raportul de 

activitate, insistand pe urmatoarele aspecte: 
- atribuţiile şi competenţele A.N.E.S.,  domeniiile de acţiune;  
- mecanismele interinstituţionale create pentru implementarea prevederilor 

legale; colaborarea dintre instituţie şi autorităţi;  
- Strategia naţională pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi;  
- Planul general de acţiuni pentru implementarea Strategiei;  
- Strategia naţională pentru implementarea Anului European al Egalităţii de 

Sanse pentru Toţi. 
Membrii comisiei au stabilit ca la începutul sesiunii viitoare să aibă loc o altă 

întâlnire cu A.N.E.S., în cadrul căreia să fie abordate aspectele financiare ale activităţii, 
precum şi fundamentarea bugetului pentru 2008.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă.  
 

 Miercuri,  4 iulie 
 

Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.  
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi. 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
            Membrii comisiei s-au documentat cu privire la legislaţia naţională în domeniul  
„concilierii vieţii profesionale cu viaţa de familie”. In urma dezbaterilor a rezultat 
necesitatea elaborării unei propuneri legislative a Comisiei pe această temă.  

      Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
 

In zilele de 2, 3 şi 4 iulie, 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 


