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 Marţi, 21 martie 2006   

 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind protecţia socială a   
     femeilor casnice (P.L.x.226/8 iunie 2005) – Raport suplimentar (şedinţă  
     comună a Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi  
     Comisiei pentru muncă şi protecţie socială).      

 2.  Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
    
 Miercuri, 22 martie 2006 
 

1. Desfăşurarea celui de-al patrulea atelier de lucru din cadrul proiectului     
„Cooperarea femeilor parlamentar din sud-estul Europei” cu tema 
„Pregătirea  educaţională continuă şi pregătirea profesională de durată, în 
contextul preocupărilor Uniunii Europene pentru dezvoltarea resurselor 
umane” (organizat de Comisie în parteneriat cu GTF – Pactul de 
Stabilitate).   

2. Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
 
.   

 Marţi,  21 martie 2006 
 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

 Ordinea de zi a fost supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 
     La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative privind protecţia socială a  femeilor casnice (P.L.x.226/8 iunie 2005), 
transmisă pentru Raport suplimentar Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi şi Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, la solicitarea 
iniţiatorului, doamna deputată Daniela Popa. Membrii Comisiei au reluat discuţia 
asupra acestei propuneri legislative, la care nu au existat amendamente, şi au 
hotărât cu 9 voturi „pentru” (doamna preşedintă Minodora Cliveti, domnul 
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vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, doamna 
deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată Mona 
Muscă, doamna deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Sandor 
Tamas, domnul deputat Ioan Aurel Rus) şi un 1 vot „împotrivă” (doamna deputată 
Cornelia Ardelean) menţinerea soluţiei iniţiale, respectiv de respingere a propunerii 
legislative. 
 La al doilea punct al ordinei de zi s-au discutat unele probleme care ţin de  
activitatea Comisiei.  
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa. 
  
 Miercuri,  22 martie 2006 

 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat <<Cel de-al patrulea atelier de 
lucru din cadrul proiectului  „Cooperarea femeilor parlamentar din sud-estul Europei” 
cu tema „Pregătirea  educaţională continuă şi pregătirea profesională de durată, în 
contextul preocupărilor Uniunii Europene pentru dezvoltarea resurselor umane” 
(organizat de Comisie în parteneriat cu GTF – Pactul de Stabilitate)>>. 
 La eveniment au participat membrii Comisiei, reprezentanţi ai: Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării, Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă, 
Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, Agenţiei Naţionale pentru 
Romi, Avocatului Poporului, Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, Asociaţiei Femeilor 
de Afaceri din Timişoara. 

Domnul Gheorghe Firczak, vicepreşedinte al Comisiei, a făcut o scurtă 
prezentare a concluziilor şi recomandărilor formulate cu ocazia ultimului seminar 
regional de la Sarajevo, din cadrul proiectului, ocazie cu care s-a constatat că în 
ceea ce priveşte conceptul de educaţie permanentă şi formare profesională de 
durată, acesta nu este acceptat ca un aspect firesc al reformelor educaţionale 
naţionale, în ţările din sud-estul Europei, participante la proiect, neexistând o 
strategie comprehensivă în domeniu. În cadrul recomandărilor formulate s-a 
subliniat necesitatea de includere în strategia naţională pentru dezvoltarea 
educaţiei permanente a unei componente special adresate unor categorii 
vulnerabile reprezentate de minorităţile naţionale, familiile monoparentale, 
şomeri, femeile rome. 
 Discuţiile s-au purtat pe trei paliere şi anume: măsurile întreprinse de 
Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru eliminarea discriminării de gen în sistemul 
educaţional, recalificarea profesională şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale 
precum şi parteneriatul social în promovarea egalităţii de gen. 

Astfel, măsurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării din ultimii 12 ani în 
vederea eliminării discriminării de gen au fost extinse la toate nivelele educaţionale 
şi au condus la reducerea aspectelor discriminatorii sub aspect cantitativ, conţinute 
de manualele şcolare (imaginea femeii în acestea înregistrând o creştere a ponderii 
de la 12,87% în 2003 la 40,00% în prezent), menţinându-se în schimb o 
discriminare ascunsă de gen. 
 Prezentă la dezbatere, doamna deputată Mona Muscă a subliniat că interesul 
pentru egalitatea de gen elimină culoarea şi luptele politice şi a sugerat că în cadrul 
Compartimentului pentru egalitatea de şanse din cadrul Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, să se înfiinţeze un subcompartiment pe egalitatea de gen, pentru o mai 
bună coordonare a măsurilor care se adresează exclusiv egalităţii de gen şi care 
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sunt în prezent subsumate egalităţii de şanse iar în vederea eliminării discriminării 
de gen din manualele şcolare, includerea în caietul de sarcini a unor prevederi 
speciale pentru asigurarea egalităţii de gen. 
 Cât priveşte recalificarea profesională şi dezvoltarea aptitudinilor 
antreprenoriale, reprezentanta Agenţiei Naţionale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 
şi Cooperaţie a subliniat că au fost iniţiate mai multe proiecte de încurajare a 
egalităţii de şanse între femeile şi bărbaţii întreprinzători, subliniind că ponderea 
femeilor întreprinzătoare este de 25-35%, similară cu cea a altor ţări din Europa. 
Importanţa parteneriatului social în promovarea egalităţii de gen a fost recunoscut şi 
subliniat de toţi cei prezenţi, dar în special de doamna Maria Grapini, reprezentanta 
femeilor de afaceri din Timis, care a precizat că este imperios necesară colaborarea 
cu sindicatele şi patronatele.   

Cu această ocazie doamna preşedintă Minodora Cliveti a sintetizat 
concluziile şi recomandările formulate pe parcursul proiectului, aducând în atenţie 
faptul că România încă se mai confruntă cu o percepţie tradiţionalistă a rolului 
femeii, atât în ceea ce priveşte participarea sa în viaţa publică cât şi în cea privată. 
Femeile îşi asumă aproape în exclusivitate activităţile domestice, iar sub aspect 
profesional, orientarea lor se realizează în majoritate spre ramuri mai prost plătite, 
recunoscute ca preponderent feminizate, dar pentru muncă de aceaşi valoare cu a 
bărbaţilor, acestea sunt plătite mai puţin.  Implicarea într-un număr mai mare a 
femeilor în spaţiul public şi, în special, în cel politic, ar aduce un plus de atenţie şi de 
preocupare însăşi din partea lor, dar şi a societăţii pentru problemele cu care 
acestea se confruntă. 

În ceea ce priveşte acţiunile de resort guvernamental, în urma monitorizării 
activităţii Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse, doamna preşedintă 
Minodora Cliveti a constatat  că „ ANES există doar pe hârtie”, deşi înfiinţarea sa 
este dispusă de prevederile Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi.  Domnia sa consideră că se impune, tot la nivel guvernamental, înfiinţarea  
unor servicii specializate în vederea asigurării îngrijirii şi educaţiei copilului începând 
cu cele mai timpurii vârste, fiind o realitate faptul că  alături de atribuţiile domestice 
ale femeilor, se numără şi preocuparea pentru educarea copiilor. Desigur că nu se 
pune în discuţie înlocuirea afecţiunii materne cu asistenţa profesionistă a 
educatorilor, dar e bine să se realizeze un echilibru în îngrijirea copilului preşcolar. 

De asemenea, se impune conlucrarea între patronate şi sindicate pentru  
stabilirea unor programe flexibile de lucru pentru femei în vederea armonizării vieţii 
de familie cu cea profesională, precum şi elaborarea de programe specializate 
pentru cele trei categorii de femei grav defavorizate: femeile rome, femeile de peste 
45 de ani şi femeile din mediul rural, cât şi pentru femeile tinere care întâmpină 
greutăţi în obţinerea de locuri de muncă. 
 La al doilea punct al ordinei de zi  s-au discutat unele probleme care ţin de  
activitatea Comisiei.  
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa. 
 
 In zilele de 21 şi 22 martie au fost prezenţi la lucrări toţi membrii Comisiei, 
respectiv: doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia 
Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu 
Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, 
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doamna deputată Mona Muscă, doamna deputata Florentina Marilena Toma, 
domnul deputat Sandor Tamas, domnul deputat Ioan Aurel Rus.  
 
 

 
 

            PREŞEDINTĂ, 
 
         Minodora CLIVETI    
 
 

           
 
          SECRETAR, 
                                             
                                           Dan Horaţiu Buzatu 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Expert parlamentar, 
        Lucia-Cornelia Lepădatu 
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