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           1. Audiere publică privind modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi ( participă reprezentanţi ai ONG-urilor cu activitate în 
domeniu ). 
 2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind educaţia tinerilor 
supradotaţi, capabili de performanţă înaltă ( P.L.X. 128/08 martie 2006 ) 
  
 Marţi, 04 aprilie 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 audierea publică privind 
modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 
privind modificările Legii privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 
(Legea nr. 202/2002, republicată).  

La dezbaterea publică au participat reprezentanţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale, organizaţiilor sindicale, personalităţi publice şi din sfera 
academică, cu activitate  în domeniul egalităţii de gen, care au susţinut necesitatea 
modificării cadrului juridic actual privind egalitatea de gen, astfel încât acesta să 
răspundă cerinţelor reale ale societăţii, iar instituţiile abilitate cu aplicare legislaţiei 
să fie eficiente.  
 Doamna preşedintă Minodora Cliviti, prin iniţiativa de a consulta societatea 
civila pe această tema a răspuns astfel demersului recent al societăţii civile, adresat 
decidenţilor politici, prin care se atrăgea atenţia asupra deficienţelor în 
implementarea politicilor de promovare a egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi 
în ţara noastră. 
 Principalele probleme menţionate de semnatarele scrisorii deschise, adresate 
Primului Ministru şi ministrului responsabil din guvern, reluate în cadrul şedinţei 
Comisiei, se referă la marginalizarea domeniului egalităţii de gen în cadrul 
programului de guvernare şi la ineficienţa funcţionării instituţiei specifice, Agenţia 
pentru Egalitatea de Şanse pentru Femei şi Bărbaţi – ANES.  

Demersul public al societăţii civile atrage atenţia autorităţilor asupra 
aspectelor menţionate şi în Raportul de ţară al Comisiei Europene din anul 2005, şi 
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anume: lipsa de autonomie decizională a ANES, lipsa resurselor financiare şi 
umane adecvate activităţii ANES, delimitarea atribuţiilor ANES faţă de cele ale 
Consiliului Naţional de Combatere a Discriminării (CNCD), probleme cărora ar fi 
trebuit să li să găsească deja rezolvarea.    

În concluziile prezentate de doamna deputată Minodora Cliveti au fost  
menţionate obiectivele imediate ale programului de activitate al comisiei, stabilit în 
colaborare cu societatea civilă, printre care: amendarea celor doua variante de 
modificare a Legii privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi (propunerea 
legislativă a membrilor Comisiei şi proiectul de Lege al guvernului) şi/sau elaborarea 
unui proiect nou de către organizaţiile neguvernamentale participante la dezbatere; 
audierea negociatorului-şef,  Leonard Orban, cu privire la opiniile Comisiei 
Europene referitoare la activitatea guvernamentală în domeniul egalităţii de gen; 
audierea preşedintei ANES cu privire la activitatea desfăşurată de la înfiinţare şi la 
programele de pregătire în materie pentru diferite categorii de funcţionari publici.  

Doamna preşedintă consideră că obiectivele propuse, de promovare a 
egalităţii de şanse, de eliminare a discriminărilor de gen pentru realizarea „de facto” 
a egalităţii în drepturi şi în şanse pentru femei şi bărbaţi, se pot atinge numai printr-
un parteneriat real cu actorii sociali interesaţi.  
 La al doilea punct al ordinei de zi  s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
propunerii legislative privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă 
înaltă (P.L.X.128/08 martie 2006), aparţinând unor parlamentari ai Partidului 
Conservator. Propunerea urmăreşte crearea cadrului juridic şi instituţional pentru 
derularea programelor de educaţie diferenţiată pentru tinerii supradotaţi, capabili de 
performanţă înaltă. 
 Supusă la vot propunerea legislativă  a fost avizată favorabil, întrunind, atât 
pe articole cât şi în ansamblu un număr de 8 voturi „pentru” (doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, doamna deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel 
Rus, domnul deputat Sandor Tamas) şi 1 „abţinere” (domnul secretar Dan Horaţiu 
Buzatu).  
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară închisă şedinţa. 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi: 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, doamna deputata Florentina Marilena Toma,  
domnul deputat Ioan Aurel Rus şi domnul deputat Sandor Tamas. A absentat de la 
lucrări doamna deputată Mona Muscă. 

   
 

            PREŞEDINTĂ, 
 
         Minodora CLIVETI    
 

          SECRETAR, 
 
                          Dan Horaţiu BUZATU 
                      
                                     
                      Expert parlamentar,  

        Lucia-Cornelia LEPADATU 
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