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Marţi, 15 februarie 2005  
  
Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Informare în legatură cu preocupările din cadrul Consiliului Europei privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 9 deputaţi din totalul de 11 membri.  
La dezbatere a participat ca invitată doamna Mariana Niţelea, directoarea Biroului de 
Informare şi Documentare al Consiliului Europei din România, în conformitate cu 
prevederile art.51 din Regulament. 
Lucrările comisiei au fost conduse de doamna Preşedinte Minodora Cliveti care a 
supus membrilor comisiei ordinea de zi spre aprobare. În unanimitate membrii 
comisiei au aprobat ordinea de zi prezentată.  
 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă informarea privind preocupările în 
domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi din cadrul Consiliului Europei. 
Doamna Preşedinte Minodora Cliveti a făcut o scurtă prezentare a invitatei, 
reprezentanta Biroului de Informare şi Documentare al Consiliului Europei din 
România, doamna Mariana Niţelea, solicitându-i în numele domniei sale şi  
membrilor comisiei o prezentare a modului în care se reflectă  activitatea din 
domeniul egalităţii de şanse în Consiliul Europei. 
Doamna Mariana Niţelea face mai întâi o prezentare a Biroului de Informare al 
Consiliului Europei (BICE) la Bucureşti, după care  continuă cu prezentarea 
instituţiilor din compunerea Consiliului Europei, instituţii precum Consiliul de 
Miniştri – instanţa de decizie a Consiliului Europei, în colaborare cu Adunarea 
Parlamentară, el reprezinta gardianul valorilor fundamentale ale Consiliului Europei; 
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Adunarea Parlamentară  - prima adunare parlamentară europeană din istoria 
continentului, ea reprezintă forţele politice ale parlamentelor statelor membre; 
Congresul autorităţilor locale şi regionale – vocea regiunilor şi municipiilor din 
Europa, el recomandă Comitetului de Miniştri şi Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei toate aspectele politicii locale şi regionale. 
Deosebit de activ în acţiunea de promovare a coeziunii sociale, Consiliul Europei, 
specifică doamna Niţelea, are drept obiectiv, printre altele, promovarea egalităţii 
şanselor. În acest sens aici regăsim comisia pentru egalitatea de şanse, comisie 
deliberativă. 
În continuare sunt prezentante site-urile unde sunt publicate buletinele electronice ale 
Adunării Parlamentare, ale Congresului Autorităţilor Locale şi Regionale si cele ale 
Directoratului General de Coeziune Socială.  
Doamna Mariana Niţelea aminteşte de numărul de 46 de state membre ale Consiliului 
Europei, subliniind că de fapt Consiliul structurează interesul a 46 de state, şi 
prezentând un scurt istoric al Consliliului Europei. Totodată, invitata aminteşte unele 
aspecte dificile ale trecerii de la o fază istorică la alta pentru Consiliu, menţionând că  
prima problemă cu care s-a confruntat Consiliul după extindere a fost cea a 
minorităţilor. 
Doamna Mariana Niţelea atrage atenţia asupra confuziilor ce se pot produce între 
instituţii europene precum: Consiliului Europei şi Consiliul European; Adunarea 
Parlamentară  şi Parlamentul European; Curtea Europeană a Drepturilor Omului  şi 
Curtea de Justiţie a Comunităţiilor Europene  şi Curtea Internaţională de Justiţie; 
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi Declaraţia Universală a Drepturilor 
Omului  şi Carta Drepturilor Fundamentale şi precizează diferenţele dintre acestea. 
Referitor la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, doamna Niţelea subliniază 
calitatea acestei instituţii de organ deliberativ ce gândeşte politicile prin activitatea 
comisiilor sale, între aceste comisii se numără şi Comisia pentru egalitatea de şanse 
ce numără la rându-i două subcomisii, respectiv subcomisia de luptă împotriva 
violenţei faţă de femei şi cea de participare paritară a femeilor şi bărbaţilor la procesul 
decizional.  
În legătură cu documentele Consiliului Europei privind egalitatea de şanse sunt 
prezentate trei documente ce se regăsesc şi în limba română: Un ghid pentru 
echilibrarea procesului decizional – Practici corecte pentru realizarea unor 
reprezentări echilibrate a sexelor în procesul decizional politic şi social; Abordarea 
integrată a egalităţii între femei şi bărbaţi – Cadrul conceptual, metodologia şi 
prezentarea practicilor corecte – Raportul final de activităţi al grupului de specialişti 
privind demersul integrat al egalităţii. 
Doamna preşedinte Minodora Cliveti intervine şi precizează faptul că România a 
devenit membră a Consiliului Europei în 1993, aceast statut reprezentând primul mare 
succes al României după 1989, Consiliul Europei fiind cea mai importantă organizaţie 
europeană la vremea respectivă. Noul statut de membru al Consiliului Europei a 
impus în schimb şi obligaţii, România fiind sub monitorizarea unor raportori pentru 
un anumit interval de timp.  
Doamna preşedinte Minodora Cliveti precizează că în discuţiile ce se poartă la 
Consiliul Europei a remarcat că există o preocupare şi în ceea ce priveşte rolul 
Consililui Europei prin prisma activităţii cu Uniunea Europeană. Adoptarea 
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Convenţiei Europene a Drepturilor Omului ca act de căpătâi al Uniunii Europene 
suscită discuţii dacă să fie sau nu preluat de către Uniunea Europeană şi în aces caz 
dacă va deveni act al Uniunii?      
Doamna Mariana Niţelea remarcă că va fi o luptă pentru întărirea poziţiei atât a 
Consiliului Europei cât şi a Uniunii Europene. Din punct de vedere al numărului de 
membri, Consiliul Europei are un avans. Consiliul Europei a fost creat după cel de al 
Doilea Război Mondial cu scopul de a promova drepturile omului, respectarea 
statului de drept şi bunăstarea europenilor. După crearea Consiliului Europei a apărut 
şi Uniunea Europeană ca urmare a dorinţei de a se realiza o piaţă unică. Consiliul 
Europei merge pe o Europă pluralistă în timp ce Uniunea Europeană are în centrul 
atenţiei aspectul economic. În timp, în Consiliul Europei au intrat tot mai multe state, 
intrarea statelor reprezentând şi un barometru al democraţiei acestor state prin 
ratificarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Consiliul Economic nu 
pătrunde în sfera economică şi militară, în timp ce Uniunea Europeană se extinde de 
la sfera economică la cea militară, la cea de mediu, de cultură, a drepturilor omului. 
În final se va ajunge la o suprapunere de sfere, apreciază doamna Niţelea.  
Doamna Niţelea face o parantează explicând semnificaţia steagului European care 
simbolizeaza uniunea popoarelor Europei, fiind simbolul perfecţiunii şi al 
plenitudinii. Din mai 1986, drapelul european este şi emblema oficială a Uniunii 
Europene. 
În prezent, doamna Niţelea afirmă că urmare a faptului că cele două organizaţii se 
suprapun apare dublul limbaj. Procesul de extindere a Uniunii Europene a început şi 
în acest sens se preconizează o Uniune Europeană cu un număr de state egal cu 
numărul de state din Consiliul Europei. Astfel că vor exista două tratate internaţionale 
care să garanteze respectarea drepturilor omului. Statele membre ale Uniunii 
Europene au devenit parte la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului pentru că ele 
sunt totodată şi state membre ale Consiliului Europei.  În acest sens juriştii au găsit un 
sistem de colaborare, pentru că altfel cele două instanţe de judecată reglementate prin 
două tratate, una a Consiliului Europei, cealaltă a Uniunii Europene se pot bloca.  
Cele două tratate care privesc respectarea drepturilor omului sunt două documente, 
unul politic, celălalt juridic.  
Legat de coeziunea socială, România trebuie să armonizeze legislaţia naţională în 
conformitate cu acquis-ul comunitar, dar în acquis-ul comunitar apar standarde care 
nu se regăsesc neapărat şi în reglementările Consiliului Europei. Parlamentele din 
statele membre ale Consiliul Europei şi din Uniunea Europeană trebuie să găsească 
soluţii  comune astfel incât reglementările celor două foruri să nu creeze două zone 
diferite în Europa. În acest sens se impun dezbateri comune care să apropie 
standardele unora de standardele celorlalţi.  
Referitor la dezbaterea rolului Consiliului Europei, aceasta va avea loc la al treilea 
Summit al şefilor de state şi de guverne, de la Varsovia, de anul acesta.   
Doamna  preşedinte Minodora Cliveti o întreabă pe invitată dacă există un birou de 
informare pentru Uniunea Europeană. Şi dacă un astfel de birou există, propune 
membrilor comisiei să iniţieze o întâlnire de acelaşi fel cu prezenta.   
Doamna Niţelea se referă doar la ceea ce există în prezent, respectiv Biroul de 
informare al Consiliului Europei, creat în 1994, el reprezintând nucleul de informare, 
scopul principal fiind modelarea legislaţiei din România. O iniţiativă legislativă pe o 
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anumită sferă poate beneficia de informare legată de documentele Consiliului Europei 
în materia respectivă.  
Doamna preşedinte Minodora Cliveti precizează faptul că prezenta comisie este una 
nou înfiinţată iar această manieră de lucru este una nouă. Comisiile permanente ale 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei decid în fiecare an care este activitatea 
subcomisiilor. De exemplu, anul acesta dezbaterile se vor concentra asupra campaniei 
privind combaterea violenţei domestice, iar Comisia pentru egalitatea de şanse îşi dă 
avizul asupra raportului pe această campanie. În acelaşi sens s-a dat avizul în 2003 pe 
raportul privind femeile şi microîntreprinderile în Uniunea Europeană, s-au adoptat 
rezoluţia 1348 privind reprezentarea paritară în APCE şi rezoluţia 1635 privind 
discriminarea în competiţiile sportive.  
Membrii comisiei doresc să cunoască aceste preocupări privind aplicarea principiului 
egalităţii de şanse la realitatea românească.  
Doamna Niţelea subliniază faptul că materia egalităţii de şanse este gândită de 
Consiliul Europei prin prisma aplicării drepturilor omului, iar în societatea 
românească dezechilibrul din documente se poate corecta prin această abordare. 
Doamna Niţelea precizează că este prima întâlnire a Biroului de informare a Consiliul 
Europei cu o comisie din Parlamentul României şi se arată intersată de promovarea 
unei maniere precum prezenta în care să se facă seturi de documente şi pentru 
celelalte comisii. De asemenea dânsa propune iniţierea de colaborări cu ceilalţi 
parlamentari din Consiliul Europei.  
Doamna preşedinte Minodora Cliveti aminteşte faptul că parlamentarii români sunt 
prezenţi la nivelul structurilor din Consiliul Europei iar Comisia de monitorizare a 
Consiliului este prezidată de un deputat român, domnul Frunda. De asemenea, 
doamna Preşedinte aminteşte de continua legătură pe care domnia sa a întreţinut-o cu 
colegele din Consiliul Europei, de şedinţa organizată în 2003 la Bucureşti cu 
parlamentarele din Comisia pentru Egalitatea de Şanse din APCE a cărei preşedinte 
este în prezent, de iniţierea unei colaborări cu colege, colegi omologi din Israel cu 
care doreşte un schimb direct de informaţii. 
La solicitarea membrilor comisiei care doresc să cunoască orientările în domeniul 
egalităţii de şanse din spaţiul Uniunii Europene, doamna invitat Niţelea precizează că 
există un interes naţional ca orientările Consiliului Europei şi cele ale Uniunii 
Europene să conveargă. Parlamentul European şi Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei nutresc interese convergente. Problema violenţei în familie este 
de interes pentru Consiliul Europei. Unul dintre cele două proiecte integrate este pe 
combaterea violenţei domestice.  Acţiunile demarate după încheierea acestui proiect 
sunt stabilite prin Conferinţa de la Sofia. 
Doamna preşedinte Cliveti mulţumeşte pentru participarea la şedinţă a doamnei 
Mariana Niţelea şi îşi exprimă speranţa că demersul inţiat de domnia sa va fi urmat şi 
de alte comisii din Parlament.  
Miercuri, 16 februarie 2005 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
1) Progresele realizate de România în domeniul egalităţii de   şanse între femei   şi 

bărbaţi: Proiectul de înfrăţire instituţională România-Spania: “Înfiinţarea Agenţiei 
Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi – stadiul realizării 
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activităţilor din proiect”; Priorităţile privind egalitatea de şanse din programul 
MMSSF. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 9 deputaţi din totalul de 11 membri.  
La dezbatere au fost invitaţi să participe domnul Gheorghe Barbu, Ministrul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, doamna Maria Muga, secretar de stat în Ministerul 
Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF) şi doamna Maria Moţa, directoarea 
Agenţiei  Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES). 
La dezbaterea comisiei au răspuns invitaţiei participând doamna Maria Muga, 
secretar de stat în MMSSF şi doamna Maria Moţa, directoarea ANES, în conformitate 
cu prevederile art.51 din Regulament.  
Lucrările comisiei au fost conduse de doamna Preşedinte Minodora Cliveti care a 
supus membrilor comisiei ordinea de zi spre aprobare. În unanimitate membrii 
comisiei au aprobat ordinea de zi prezentată.  
La primul punct al ordinii de zi   a fost înscrisă prezentarea progreselor realizate de 
România în promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi, respectiv prezentarea 
Proiectului de înfrăţire instituţională România-Spania: “Înfiinţarea Agenţiei Naţionale 
pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi – stadiul realizării activităţilor din 
proiect”.  
Doamna secretar de stat Maria Muga prezintă regretele domnului ministru Gheorghe 
Barbu, ministrul Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei, invitat la şedinţa comisiei, 
motivând absenţa invitatului prin faptul că acesta s-a întors foarte devreme de 
dimineaţă dintr-o deplasare  de la Budapesta.  
Doamna Preşedinte Minodora Cliveti solicită reprezentantei ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, doamna Maria Muga să prezinte membrilor comisiei 
problematica ce face obiectul ordinii de zi.   
Doamna secretar de stat Maria Muga începe prin a prezenta o listă cu actele 
normative pe care Ministerul le-a preluat de la guvernul anterior sau pe care le 
pregăteşte. În legatură cu acest program de twinning pe care guvernul l-a derulat în 
colaborare cu guvernul spaniol,  dânsa precizează că obiectivul principal al acestui 
proiect vizează consolidarea mecanismului naţional la nivel guvernamental, 
mecanism care să promoveze acest principiu al egalităţii de şanse şi care să determine 
crearea unei noi viziuni, crearea unor surse de monitorizare, control şi de armonizare 
legislativă, ceea ce înseamna, de fapt, trecerea la un cadru de politici în domeniul 
egalităţii de şanse. Există o tradiţie mult mai mare care presupune punctual crearea 
mecanismului, formarea resurselor umane, personalul specializat care să lucreze în 
acest mecanism până la nivel teritorial şi de asemenea campania de informare, 
mediatizare şi monitorizare legislaţiei, din perspectiva acestui principiu. 
Doamna secretar de stat Maria Muga menţionează că până în prezent s-a obţinut cu 
privire la crearea acestui mecanism modificarea Legii 202/2002 privind egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi, acest mecanism având nevoie şi de un act normativ care 
să pună în funcţiune propriul regulament de organizare şi funcţionare. Acest demers a 
fost o reuşită pentru că revigorează o structură care din 1995 a lucrat într-un proces de 
regres, el trebuind să vină în întâmpinarea politicilor Uniunii Europene, politici care 
tratează două noţiuni extraordinar de importante şi anume pozitionarea mecanismului 
naţional la un nivel înalt de decizie şi durabilitatea acestui mecanism. Mai mult decât 
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atât, doamna secretar de stat precizează că acesta vine şi vorbeşte de solidaritate, de 
politica de control şi de tranziţia de la promovarea unei politici la formarea unei 
structuri. Doamna secretar de stat precizează că referitor la conducerea 
departamentului de politici familiale, acest departament nu are inclusă şi egalitatea de 
şanse.  
Doamna secretar de stat subliniază că în urma unei discuţii avute cu reprezentanţii 
guvernului spaniol din cadrul proiectului, aceştia din urmă au  semnalat greutăţi cu 
care s-au confruntat pe marginea dezvoltării proiectului în legătură cu  accesul  la 
unele informaţii publice: date statistice din domeniul muncii, din domeniul sănătăţii, 
din domeniul promovării femeii la nivelul actului decizional.  Sincopele comunicării, 
subliniază doamna secretar de stat, s-au produs între  viziunea proiectului şi actul 
decizional din partea României şi datorită faptului că partenerul român nu era 
condiţionat la un nivel de decizie care să accelereze practic etapele din proiect. 
Doamna secretar de stat, în prezentarea proiectului, aminteşte de  prima parte, de 
formarea a unor categorii de funcţionari - care vin din sectorul protecţiei muncii 
(doamna secretar de stat considerând că protecţia muncii va avea un rol foarte 
important în ceea ce înseamnă aspectul privind monitorizarea, controlul) şi alţi 
funcţionari din aparatul propriu guvernului sau din alte instituţii interesate. În a doua 
parte proiectul se adresează unor instituţii extrem de importante  dar şi aparatului 
administraţiei publice locale, şi magistraţilor şi avocaţilor care trebuie formaţi şi din 
perspectiva egalităţii de gen. Şi la această fază doamna secretar de stat remarcă 
existenţa unor sincope în accelerarea acestor etape, domnia sa precizând că la acest 
nivel, structura  parlamentară prezidată de doamna preşedinte Minodora Cliveti va 
avea un rol extrem de important pentru coeziunea dintre structura guvernamentală, 
administraţia locală şi structura specifică din cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei.  
Doamna secretar de stat îşi exprimă dorinţa de a pune la dispoziţia Comisiei o 
informare în legătură cu paşii realizaţi pe marginea proiectului.   
Doamna preşedinte Minodora Cliveti este interesată să afle de la invitată cum s-a 
ajuns la colaborarea cu Spania şi dacă această colaborare s-a iniţiat la cererea 
guvernului român.  
Doamna secretar de stat răspunde că acest proiect face parte dintr-un program 
PHARE care practic a avut această componentă a egalităţii de gen. Domnia sa crede 
că este vorba de o structură care a fost convenabilă, iar în cadrul ministerului muncii 
din Spania există un departament care se ocupă de asistenţă în domeniu, dar pe lângă 
acesta există şi un institut al femeii – o structură importantă şi ca poziţionare a 
deciziei dar şi ca mecanism de lucru în interior.  
Doamna preşedinte Minodora Cliveti precizează, ca o curiozitate, că din cunoştinţele 
domniei sale componenţa guvernului în Spania este stabilită pe o structură paritară, 
număr egal de bărbaţi şi de femei în guvern.  
Doamna secretar de stat continuă expunerea subliniind faptul că institutul femeii a 
fost o structură convenabilă la momentul acela care să relanseze mecanismul naţional 
românesc, dânsa considerând că acesta a fost mobilul selectării Spaniei ca partener. 
Doamna preşedinte Minodora Cliveti doreşte să cunoască  pasul următor din proiect, 
când anume se mai întamplă ceva în cadrul proiectului? Doamna preşedinte apreciază 
că structura parlamentară pe care o conduce trebuie să se plaseze în centrul acestei 
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reţele care se crează în România pe egalitatea de şanse, dânsa propunând totodată o 
întâlnire comună cu reprezentanţii spanioli.  
Doamna secretar de stat Maria Mugă propune ca doamna preşedinte de comisie să 
decidă momentul întâlnirii precizând disponiblitatea pentru realizarea acestui 
moment. Dumneaei îşi exprimă încrederea că la nivel guvernamental există sprijinul 
ca această structură să intre în funcţiune, mecanismul existând deja, iar  organigrama 
aflându-se în prezent la ministerul de finanţe pentru a se asigura bugetul aferent.  
Doamna Maria Muga îşi exprimă dorinţa să discute o altă problemă extrem de 
importantă legată de noua etapă de formare profesională  cu cea de a doua categorie 
de profesionişti, de experţi care trebuie să concure la realizarea acestei strategii care 
până la ora actuală nu este adaptată acquis-ului comunitar. Domnia sa consideră că 
trebuie reluată structura care a fost aprobată şi discutată la nivelul comisiei pentru 
egalitatea de şanse împreună cu propunerile concrete ce vor fi făcute, astfel încât să 
poată fi adaptată la acquis-ul comunitar. Doamna secretar de stat subliniază că la 
întâlnirea de la Luxembourg între domeniile de dezvoltare mondială, la al treilea 
punct a fost trecută egalitatea de şanse şi promovarea femeii, tot acolo s-a lansat ideea 
că women empowerment strategy legat de strategii vizând promovarea femei şi 
întărirea valorii ei  sociale vizează mai cu seamă promovarea ei pe piaţa muncii,  dar 
nu numai, pentru că şi sănătatea, concilierea vieţii de familie cu cea profesională, 
reducerea fenomenului dublei discriminări, şi alte elemente ce ţin de sănătate familiei, 
sănătatea reproducerii, sunt chestiuni conexe. 
Doamna preşedinte Minodora Cliveti intervine cu o întrebare referitoare la Ordonanţa 
de Guvern 84/2004 care modifică Legea 202/2004 şi în care este prevăzut ca în 
fiecare judeţ să se constituie o comisie judeţeană în domeniul egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi.  
Doamna secretar de stat răspunde că a făcut un demers în acest sens la direcţia 
generală de finanţe din ministerul muncii, finalizat cu o promisiune pentru găsirea 
unor surse de finanţare pentru că o asemenea structură importantă nu poate funcţiona 
fără buget. Va trebui găsită o soluţie cel puţin pentru structurile regionale, pentru că 
va urma reforma din domeniul asistenţei sociale care cuprinde restructurarea 
unităţilor teritoriale şi aici se va ţine cont de structura umană existentă, de personalul, 
de categoriile de funcţionari care au urmat programul de twinning şi folosită la nivel 
zonal.  O notă informativă pe toate aceste probleme punctuale va fi transmisă 
comisiei.  
Doamna preşedinte de comisie, luând la cunoştinţă de participarea invitatei la 
Conferinţa de la Luxembourg, îi solicită să precizeze dacă există anumite ministere, 
structuri la nivel guvernamental sau regional ale Uniunii Europene, care se ocupă de 
egalitatea de şanse. 
Doamna secretar de stat recunoaşte cu părere de rău că Turcia a luat-o înaintea 
României având un minister al egalităţii de şanse aşa cum au şi ţări ca Franţa, 
Luxembourg, iar în majoritatea statelor europene există o structură la nivel 
departamental, cel care coordonează departamentul având rang de secretar de stat. În 
calitate de reprezentant al României la Luxemburg, doamna secretar de stat Maria 
Muga a ţinut să sublinieze că şi-a declarat întregul sprijin pentru promovarea 
structurilor în acest domeniu, impactul acestei atitudini fiind extrem de pozitiv pentru 
că România se află astfel pe drumul cel bun, România continuând această activitate în 
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domeniu. A fost adoptată Declaraţia miniştrilor din UE pentru o consiliere politică în 
domeniul promovării femeii pe piaţa muncii 
Doamna preşedinte Minodora Cliveti doreşte să afle ce se va întâmpla  cu CODES?  
Doamna secretar de stat Maria Muga precizează faptul că hotărârea prin care s-a decis 
înfiinţarea CODES se va abroga odată cu intrarea în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă 
84/2004, dar noua legislaţie prevede înfiinţarea unei comisii naţionale 
interministeriale, această comisie urmând să preia şi să dezvolte atribuţiile CODES, 
deoarece ea va coordona şi activitatea comisiilor judeţene, îşi va asuma integrarea 
politicilor din cadrul egalităţii de şanse. Din punct de vedere al unei structuri care să 
promoveze ideea de egalitatea de şanse ca o prioritate, doamna Maria Muga apreciază 
că Parlamentul a fost cea mai activă instituţie. 
Doamna preşedinte Minodora Cliveti intervine întrebând care sunt proiectele de pe 
agenda Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, din punct de vedere al proiectelor 
pe egalitatea de şanse.  
Sunt câteva lucruri ce ţin de asistenţa socială şi aici Ministerul este interesat să 
menţină o legătură apropiată cu Comisia pentru egalitatea din Parlament, în vederea 
soluţionării aspectului privind unificarea plăţilor alocaţiilor femeilor, menţionează 
invitata cu referire la crearea unui program care să piloteze pe lângă casele de 
economii. De asemenea, se intenţionează ca Legea 202/2002 să fie implementată prin 
Agenţie şi structuri teritoriale cu toate precizările clare şi ca Agenţia să relaţioneze cu 
structurile administraţiei publice locale. 
Doamna preşedinte Minodora Cliveti solicită invitatei ca odată ce Agenţia începe să 
funcţioneze să transmită periodic Comisiei din Camera Deputaţilor progresele 
înregistrate pentru că este importantă stabilirea unei colaborări strânse, Agenţia fiind 
un instrument util în cadrul egalităţii de şanse. 
Doamna secretar de stat apreciază că Agenţia trebuie să fie deschisă şi pentru 
colaborarea cu ONG-uri, fiind important a se colabora mai mult cu specialiştii 
acestora. 
Doamna preşedinte intervine declarând interesul comisiei pe care o conduce pentru o 
relaţie deschisă şi susţinută cu ONG-urile din domeniu, expertizele lor având o 
valoare deosebită în acest cadru.  
Domnul deputat Lambrino menţionează la rândul său experienţa domniei sale cu 
ONG-urile din raza judeţului Timiş, ONG-uri cu mai puţină vizibilitate la nivel de 
capitală, şi îşi declară interesul pentru ideea de consultanţă din partea ONG-urile 
pentru activitatea Comisiei al cărui membru este. 
Doamna vicepreşedinte Ardelean Cornelia îşi exprimă opinia conform căreia 
stabilirea unui venit pe perioada maternală încurajează mamele care au venituri mici 
să dea naştere mai multor copii, dar odată cu creşterea copiilor şi expirarea perioadei 
de obţinere a indemnizaţiei maternale apar alte probleme sociale.  
Doamna secretar de stat confirmă posibilitatea generării acestui fenomen.  
Doamna preşedinte Cliveti mulţumeşte doamnei Maria Muga şi doamnei Maria Moţa 
pentru participarea la şedinţă şi este convinsă de buna colaborare între Comisie şi 
Agenţie, respectiv Ministerul Muncii.   
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Joi, 17 februarie 2005  
 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Studiul individual în comisie asupra legislaţiei naţionale în domeniul egalităţii de 
şanse. 

 
La activitatea comisiei au fost prezenţi 9 deputaţi din totalul de 11 membri. 
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MINODORA CLIVETI    
     SECRETAR  
 
     DANIELA BURUIANĂ APRODU  
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LUCIA LEPĂDATU 
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