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Joi, 30 noiembrie 2005 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Dezbatere cu tema „Armonizarea vieţii de familie cu cea 

profesională”.  
    Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
    La lucrări au fost prezenţi toţi membrii Comisiei, după cum urmează:  
doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia 
Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, doamna deputată Olguţa Cocrea şi domnul deputat Tamás Sándor. 
    La  dezbatere au  participat ca invitaţi, doamna Sonja Lokar, preşedinta 
Centrului Regional pentru Egalitatea de Gen (Gender Task Force - GTF) 
din cadrul Pactului de Stabilitate precum şi reprezentanţi/reprezentante ai/ale: 
Organizaţiilor de Femei din Sindicate, ONG-urilor de profil, instituţiilor publice 
şi mass-mediei. 
    Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera 
Deputaţilor, în parteneriat cu Centrul Regional pentru Egalitatea de Gen 
(Gender Task Force - GTF) din cadrul Pactului de Stabilitate, a organizat , în 
cadrul proiectului „Cooperarea femeilor parlamentare din sud-estul 
Europei”, care se derulează concomitent şi în alte opt parlamente din sud-
estul Europei (în ţări precum Albania, Bosnia şi Hertegovina, Bulgaria, 
Croatia, R. Macedonia, Serbia si Montenegru, provincia Kosovo), cel de al 
doilea atelier de lucru din cadrul proiectului.  Programul dezbaterii a  vizat 
tema „Armonizarea vieţii de familie cu cea profesională”.                     
Principalele probleme aduse în discuţie de participanţi s-au referit la 
schimbarea rolurilor tradiţionale ale femeilor şi bărbaţilor în mediul familial şi 
în cel public, aspecte legate de perspectiva egalizării vârstei de pensionare 
pentru femei şi bărbaţi şi consecinţele acesteia, precum şi puncte de vedere 
referitoare la durata concediului pentru creşterea copilului mic.   
   Concluziile care au rezultat din discuţie au fost prezentate de către doamna 
preşedintă Minodora Cliveti, şi anume: necesitatea ca statul să sprijine prin 
politici adecvate oportunităţile de carieră ale femeilor şi bărbaţilor, precum şi 
cele de întemeiere a familiei; introducerea indicatorilor de gen ca instrumente 
de analiză şi evaluare în cercetările şi studiile privind situaţia femeilor şi 
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bărbaţilor în gospodării şi pe piaţa muncii; conlucrarea cu partenerii sociali 
pentru a realiza o bună mediatizare a problematicilor abordate în cadrul 
seminariilor de lucru care au ca obiectiv promovarea egalităţii de şanse pentru 
femei şi bărbaţi; necesitatea ca bugetele pentru egalitate să asigure resursele 
necesare instituţiilor specifice în vederea implementării politicilor şi 
programelor din domeniul egalităţii de gen; dezvoltarea rolului comisiei de a 
consolida reţeaua naţională pentru egalitate de şanse alcătuită din 
reprezentanţi din mai multe sfere de activitate.  
   La rândul său doamna Sonja Lokar a împărtăşit din experienţa pe care a 
acumulat-o în derularea proiectului amintit în celelalte opt ţări din regiune şi a 
subliniat faptul că femeile implicate în politică trebuie să abordeze toate 
aceste teme şi să le aducă în atenţia opiniei publice, astfel încât politicile şi 
programele publice rezultate din aceste consultări să răspundă nevoilor. De 
asemenea, modelele altor ţări care au dezvoltat cu succes programe/politici 
publice de promovare a egalităţii de gen în practică sunt utile.   
   Doamna Minodora Cliveti a încheiat această dezbatere afirmând că, în 
continuare, va susţine consultarea cu toţi partenerii sociali pentru dezbaterea 
problemelor acute care generează discriminări de gen, pentru monitorizarea 
activităţii instituţiilor specifice precum şi pentru promovarea legislaţiei 
nediscriminatorii.  

 
La lucrări 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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