PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/77/25.02.2008

pentru femei şi bărbaţi

Sinteza
lucrărilor Comisiei din zilele
de 19 şi 20 februarie 2008

Marţi, 19 februarie 2008
In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul:
1. Audierea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse privind Raportul de
activitate pe anul 2007.
Miercuri, 20 februarie 2008
In proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte:
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea
Legii învăţământului nr.84/1995 (Pl.x.25/2008);
Marţi, 19 februarie 2008
In proiectul ordinii de zi a fost înscris punctul: Audierea Agenţiei Naţionale pentru
Egalitatea de Şanse privind Raportul de activitate pe anul 2007.
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa şi a supus
aprobării proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat în forma prezentată, cu unanimitate
de voturi.
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La lucrările Comisiei au fost invitaţi şi au participat reprezentanţi ai :
-

Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse (ANES): doamna Claudia
Sorina Vlaş, preşedinte şi doamna Raluca Vărgălui, consilier;

-

Asociaţiei „ACCEPT”: doamna Florentina Bocioc, directoare executivă;

-

Blocului Naţional Sindical: doamna Mariana Kniesner, vicepreşedinte şi
doamna Felicia Badea, preşedinta organizaţiei de femei;

-

Cartelului ALFA: doamna Săndica Stănescu, preşedinta Comisiei de femei.
La propunerea doamnei preşedintă Minodora Cliveti reprezentantele societăţii

civile şi-au prezentat punctul de vedere referitor la aplicarea reglementărilor privind
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, precum şi referitor la egalizarea vârstei de
pensionare, ca urmare a armonizării legislaţiei române cu reglementările comunitare.
Cu privire la aceleaşi subiecte, atât doamna preşedintă Minodora Cliveti cât şi
doamna vicepreşedintă Lia Ardelean au avut scurte intervenţii.
Doamna preşedintă Claudia Sorina Vlaş a prezentat sumar activitatea Agenţiei
Naţionale pentru Egalitatea de Şanse, insistând asupra activităţilor desfăşurate în
cadrul Anului European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi – Anul 2007.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti, precum şi doamna vicepreşedintă Lia
Ardelean au ridicat problema lipsei de activitate a Comisiei Naţionale pentru Egalitatea
de Şanse (CONES) şi a Comisiilor judeţene pentru Egalitatea de Şanse (COJES),
evidenţiind necesitatea de a fi găsite mecanisme pentru stimularea activităţii acestora.
La sugestia membrilor Comisiei, doamna preşedintă Claudia Sorina Vlaş a
promis invitarea parlamentarilor la desfăşurarea şedinţelor COJES.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la
lipsa de implicare a ANES în domeniul avizării reglementărilor legale privind integrarea
principiului egalităţii de şanse în toate domeniile, conform prerogativelor şi atribuţiilor
prevăzute de lege, precum şi faţă de absenţa unei strategii cu privire la participarea
femeii la decizie.
Doamna preşedintă Claudia Sorina Vlaş a afirmat că ANES desfăşoară activităţi
de conştientizare a populaţiei privind egalitatea de şanse, de transformare a
mentalităţilor.
Doamna deputat Doina Dreţcanu a evidenţiat faptul că ANES nu a creat
mecanismele instituţionale şi procedurile pentru punerea in aplicare a prevederilor
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legale, respectiv a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi,
republicată, şi nu a solicitat partidelor politice respectarea acesteia.
Doamna Florentina Bocioc a arătat că în România sunt foarte putine femei
primar, consilier, foarte puţine femei parlamentar iar mesajul ANES nu reuşeşte să
devină public.
In urma discuţiilor purtate a fost lansată ideea organizării unor mese rotunde, cu
participarea ANES, a liderilor de partide, a reprezentanţilor societăţii civile, pe tema
reprezentării femeii în politică, precum şi iniţierea unui Apel, în acest sens.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă.
Miercuri, 20 februarie 2008
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa şi a supus
aprobării proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat în forma prezentată, cu unanimitate
de voturi.
Pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru
modificarea şi completarea Legii învăţământului nr.84/1995 (Pl.x.25/2008), Camera
Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată.
In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei
şi bărbaţi au avizat favorabil propunerea legislativă, cu unanimitate de voturi (întrunind
un număr de 12 voturi „pentru”: doamna deputată Minodora Cliveti – preşedinte,
doamna deputată Lia Ardelean - vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak vicepreşedinte, domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan
Aurel Rus - secretar, domnul deputat Ion Burnei, doamna deputată Olguţa Cocrea,
doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Dumitru Puzdrea, domnul deputat
Tamas Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma şi domnul deputat Dragoş
Ujeniuc).
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă.

In ziua de 19 februarie 2008, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna
deputată Minodora Cliveti – preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - vicepreşedinte,
domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat
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Dan Horaţiu

Buzatu - secretar, domnul deputat Ion Burnei, doamna deputată Olguţa Cocrea,
doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, domnul deputat
Tamas Sandor, doamna deputată Marilena Florentina Toma, domnul deputat Dragoş
Ujeniuc şi a lipsit domnul deputat Ioan Aurel Rus - secretar.
In ziua de 20 februarie 2008, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna
deputată Minodora Cliveti – preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean - vicepreşedinte,
domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşe+dinte, domnul deputat

Dan Horaţiu

Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus – secretar, domnul deputat Ion
Burnei, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul
deputat Puzdrea Dumitru, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată Marilena
Florentina Toma, domnul deputat Dragoş Ujeniuc.

PREŞEDINTĂ,
Minodora CLIVETI

SECRETAR,
Ioan Aurel RUS

Intocmit:
Lucia-Cornelia Lepădatu,
consilier parlamentar
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