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Marţi,  10 octombrie 2006 

 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind internii din administraţia publică 

(Pl.x.-692/18 septembrie 2006)  
   
 Miercuri, 11 octombrie 2006 
1. Audiere cu tema „Evaluarea aplicării strategiei în domeniul prevenirii şi combaterii 

violenţei în familie; analiza cadrului juridic şi a capacitătii instituţionale a ANPF”. 
2.   Alte probleme ale activitătii Comisiei. 

 
 

Marţi,  10 octombrie 2006 
 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 Deşi au fost invitaţi, nici iniţiatorii şi nici reprezentantul Ministerului Administraţiei şi 
Internelor nu au participat la şedinţa Comisiei. 
 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative propunerii legislative privind internii din administraţia publică (Pl.x.-692/18 
septembrie 2006), ai căror iniţiatori sunt domnii deputaţi : Florin Popescu şi Emilian 
Frâncu, aparţinând Grupului Parlamentar al P.N.L.       
 Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare participarea cetăţenilor 
români, studenţi sau absolvenţi, pe bază de contract şi în regim de voluntariat, la 
activitatea desfăşurată de administraţia publică, fiind enumerate instituţiile în cadrul cărora 
persoanele fizice, denumite interni, pot să desfăşoare o astfel de activitate de interes 
public.  
 Membrii Comisiei au Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă supusă  
avizării, expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 604/25.04.2006, 
precum şi punctul de vedere negativ al Guvernului. 

In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi (doamna preşedintă Minodora Cliveti, 
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doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, 
domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul secretar Ioan Aurel Rus, doamna deputată 
Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată Florentina Marilena 
Toma,  domnul deputat Tamas Sandor),  respingerea   propunerii legislative.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară şedinţa închisă.  
 
 Miercuri, 11 octombrie 2006 
 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La lucrările Comisiei au participat, din partea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia 
Familiei: doamna Mihaela Mostavi - preşedinte, doamna Cărăuşu Rodica - manager 
public, doamna Aura Manueala Colang – director şi doamna Elena Dobre – consilier 
integrare.  
 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat audierea cu tema „Evaluarea aplicării  
strategiei în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie; analiza cadrului juridic şi 
a capacitătii instituţionale a ANPF”. 
 In deschiderea lucrărilor Comisiei, doamna preşedintă Minodora Cliveti informează 
colegii deputaţi precum şi invitaţii cu privire la Campania paneuropeană de luptă împotriva 
violenţei, iniţiativă a Consiliului Europei, ce urmează a se lansa în statele membre ale 
C.E., precum şi la rolul ce revine României, prin asumarea acestei responsabilităţi de către 
executiv dar şi prin abordarea prin prisma dimensiunii parlamentare. Invită apoi oaspeţii ca 
în prezentare să facă trimitere şi la aceste aspecte de actualitate şi impact. 
 Doamna Mihaela Mostavi, preşedintă a  Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei 
a prezentat principalele aspecte ale activităţii Agenţiei, insistând apoi pe problematica ce 
face obiectul audierii. Astfel, domnia-sa a prezentat câteva date statistice privind cazurile 
de violenţă şi a arătat că Agenţia şi-a propus îmbunătăţirea legislaţiei în vigoare precum şi 
creşterea capacităţii instituţionale, prin introducerea unui sistem unitar de management al 
informaţiei. Acest sistem va permite cunoaşterea exactă a dimensiunii fenomenului 
violenţei, responsabilizarea instituţiilor implicate în lupta împotriva violenţei şi, ca urmare 
orientarea activităţilor către consiliere victime dar şi agresori, elaborarea unui ghid  în 
sprijinul victimelor violenţei, stabilirea unui circuit minim pentru victime. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a solicitat informaţii cu privire la: sumele 
prevăzute în buget pentru ajutorarea victimelor violenţei şi pentru acoperirea contravalorii 
certificatelor medico-legale; modul cum ANPF participă la activităţile generate de „Anul 
Egalităţii de şanse 2007” unde lupta împotriva violenţei este prevăzută; dacă există 
finanţări ale Uniunii Europene pentru eventuale proiecte ce sprijină lupta împotriva 
violenţei. Totodată, domnia-sa şi-a prezentat intenţia, materializată deja printr-o propunere 
legislativă aflată în procedură legislativă la Senat, cu privire la acordarea de asistenţă 
juridică gratuită victimelor violenţei. 
  Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a precizat că se fac prea puţine lucruri 
în teritoriu privind sensibilizarea populaţiei în scopul reducerii fenomenului violentei, nefiind 
cunoscute autorităţile şi persoanele implicate în aceste activităţi, şi a solicitat materiale de 
prezentare pentru a fi mediatizate în zonele aronadate circumscripţiilor de unde provin 
deputaţii membri ai Comisiei. Doamna deputată Doina Dreţcanu a recomandat conducerii 
ANPF să direcţioneze acţiuni şi activităţi şi la nivel teritorial, acolo unde sunt necesare:  
informarea populaţiei, mediatizarea privind combaterea violenţei, implementarea legislaţiei 
şi responsabilizarea instituţiilor din domeniu. 
 In finalul audierii doamna preşedintă Minodora Cliveti a recomandat stimularea 
persoanelor care au atribuţii referitoare la restrângerea fenomenului violenţei, a solicitat 
materiale cu privire la activităţile derulate de grupurile de lucru şi a mulţumit invitatelor 
pentru participarea la lucrările Comisiei. 
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 La al doilea punct al ordinii de zi s-au aflat alte probleme ale activităţii Comisiei, 
la care doamna preşedintă Minodora Cliveti a prezentat un amendament privind proiectul 
de lege pentru alegerea reprezentanţilor României în Parlamentul Europei. Acest 
amendament vizează asigurarea reprezentării echilibrate a femeilor în lista de candidaţi  la 
alegerile pentru Parlamentul Europei, prin alternarea candidaturilor feminine şi masculine, 
pornind de la necesitatea punerii în practică a prevederilor constituţionale, a Legii nr. 
202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările 
ulterioare şi având la bază principiile şi valorile democratice europene cât şi experientele 
statelor membre ale Uniunii Europene. 

Supus la vot, amendamentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi (doamna 
preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul 
vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul secretar 
Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, 
doamna deputată Florentina Marilena Toma,  domnul deputat Tamas Sandor), urmând a fi 
depus la Comisia specială pentru elaborarea Codului Electoral..  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti declară şedinţa închisă.  
   
 In ziua de 10 octombrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul secretar Ioan Aurel Rus, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată 
Florentina Marilena Toma,  domnul deputat Tamas Sandor.  
 Au absentat de la lucrări: doamna doamna deputată Gabriela Creţu şi doamna 
deputată Mona Muscă. 
 In ziua de 11 octombrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul secretar Ioan Aurel Rus, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna  deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată 
Florentina Marilena Toma, domnul deputat Tamas Sandor.  
  Au absentat de la lucrări: doamna doamna deputată Gabriela Creţu şi doamna 
deputată Mona Muscă. 

 
 
 

       PREŞEDINTĂ,  
 
            Minodora CLIVETI                       
             
 
 

    SECRETAR, 
 

                                          Dan Horaţiu BUZATU 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit:    
 

         Expert, Lucia-Cornelia Lepădatu 
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