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Joi, 29 septembrie 2005 

    Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Analiza concluziilor rezultate din dezbaterea cu tema „Egalitatea de şanse 

între femei şi bărbaţi: obiectiv important al politicilor sociale europene”, din 
cadrul proiectului de colaborare dintre Camera Deputaţilor - Comisia pentru 
egalitatea de şanse între femei şi bărbati şi Stability Pact - Gender Task Force, 
privind : 

- Armonizarea vieţii de familie cu cea profesională; 
- Violenţa în familie; 
- Participarea femeilor la decizia politică.  

2.   Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
Vineri, 30 septembrie 2005 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Documentare privind „Capacitatea administrativ-guvernamentală de 

includere a dimensiunii de gen în implementarea politicilor publice”.  
 
    Joi, 29 septembrie 2005 
    Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti.    
    Doamna preşedintă Minodora Cliveti a solicitat membrilor comisiei să fie de acord 
cu suplimentarea ordinei de zi, la primul punct, cu dezbaterea şi avizarea, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege  privind  aprobarea Ordonanţei   
Guvernului nr. 55/2005 pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei 
Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a 
perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor  care efectuează 
transporturi rutiere (PL.X. 397  din 28.09.2005),  celelalte puncte urmând a se 
dezbate după acesta.  
    Ordinea de zi a fost aprobată, în unanimitate, în forma propusă de doamna 
preşedintă Minodora Cliveti. 
    La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în procedură de 
urgenţă, a proiectului de Lege  privind  aprobarea Ordonanţei   Guvernului nr. 
55/2005 pentru modificarea şi completarea  Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 
privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale 
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conducătorilor vehiculelor  care efectuează transporturi rutiere (PL.X. 397  din 
28.09.2005). 
    Membrii comisiei au fost de acord cu prevederile cuprinse în proiectul de lege sus-
menţionat şi au avizat favorabil proiectul, in unanimitate.  
    La punct doi al ordinei de zi s-a aflat analiza concluziilor rezultate din dezbaterea 
cu tema „Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi: obiectiv important al politicilor 
sociale europene”, din cadrul proiectului de colaborare dintre Camera Deputaţilor - 
Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbati şi Stability Pact - Gender 
Task Force, privind : armonizarea vieţii de familie cu cea profesională, violenţa în 
familie, participarea femeilor la decizia politică. 
    Doamna Cliveti a prezentat principalele  aspecte dezbătute în  cadrul  proiectului de   
colaborare dintre Camera Deputaţilor - Comisia pentru egalitatea de şanse între femei 
şi bărbati şi Stability Pact - Gender Task Force, insistând asupra situaţiei existente în 
România şi de asemenea asupra recomandărilor, rezoluţiilor şi rapoartelor Consiliului 
Europei cu privire la : armonizarea vieţii de familie cu cea profesională, violenţa în 
familie, participarea femeilor la decizia politică. 
    Doamna Cliveti a considerat că dezbaterea publică desfăşurată în cadrul proiectului  
a condus la coagularea unor idei şi propuneri care ar trebui dezvoltate şi a propus 
membrilor comisiei elaborarea unor propuneri legislative, în acest sens. 
 
    Vineri, 23 septembrie 2005 
    Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
    Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
    Documentarea a avut loc în prezenţa şi cu sprijinul invitaţilor din partea 
programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, respectiv doamna Liliana Popescu, 
coordonator al proiectului  „O abordare integrată a participării politice echilibrate a 
femeilor şi bărbaţilor în politică”  şi domnul Mihai Albu, expert.  
    La primul punct al ordinei de zi,  membrii comisiei s-au documentat asupra 
raportului „Evaluarea capacităţii administraţiei locale şi centrale de a include 
dimensiunea de gen în implementarea politicilor publice”, întocmit de domnul Mihai 
Albu, sociolog şi expert UNDP, în cadrul proiectului UNDP - „O abordare integrată 
a participării politice echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în politică”.  
    Raportul a evidenţiat faptul că prevederile legale în materie de egalitate de şanse 
sunt puţin cunoscute la nivelul administraţiei centrale şi foarte puţin cunoscute la 
nivelul administraţiei locale şi a recomandat mediatizarea cadrului legislativ şi 
instituţional privind problematica de gen şi egalitatea de şanse precum şi acţiuni care 
să vizeze conştientizarea valorii prezenţei femeilor  în viaţa economică şi socială, 
dimensiune,de regulă,neglijată în cadrul programelor ce au în vedere aceste abordări.  
     
    La lucrările Comisiei din zilele de 29 şi 30 septembrie au fost prezenţi toţi cei 6 
membri ai Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 

   
 
            PREŞEDINTĂ, 
 
       Minodora CLIVETI    

    SECRETAR,   
     ---------------     
       Expert Parlamentar, 
       Lucia-Cornelia Lepădatu 
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