
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse    Nr.  45/200/17.06.2005 
           între femei şi bărbaţi 
 

                        
     

Proces verbal al 
şedinţelor Comisiei din zilele  

de 15 şi 16 iunie 2005 
 
 

Miercuri, 15 iunie 2005 
Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Participarea la Conferinţa Naţională cu tema „Egalitatea de şanse – progrese 
legislative şi instituţionale în perioada 1995-2005”, organizată de Comisia 
pentru egalitatea de şanse în parteneriat cu Fondul Naţiunilor Unite pentru 
Populaţie. 

Joi, 16 iunie 2005 
Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Întâlnirea membrilor Comisiei pentru egalitatea de şanse cu delegaţia Comisiei 
pentru drepturile femeilor şi egalitatea de gen din Parlamentul European în 
vederea prezentării progreselor realizate de România în aplicarea 
normelor comunitare referitoare la drepturile femeilor, egalitatea de gen, 
prevenirea şi combaterea violenţei împotriva femeilor. 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi 
funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate                              
(PL.X. 234 din 15.06.2005). 

 
Miercuri, 15 iunie 2005 
La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă participarea la Conferinţa 

Naţională cu tema „Egalitatea de şanse – progrese legislative şi instituţionale în 
perioada 1995-2005”, organizată de Comisia pentru egalitatea de şanse în parteneriat 
cu Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie. Lucrările Comisiei au fost conduse de 
doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

La reuniune au participat ca invitaţi: Excelenţa Sa d-l Ambasador Peer Sieben, 
reprezentant UNFPA în România, d-na Maria Muga, Secretar de Stat, Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, d-na Maria Moţa, Preşedinta Agenţiei 
Naţionale pentru Egalitatea de Şanse. 
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Doamna preşedintă Minodora Cliveti a analizat evoluţia cadrului legislativ şi 
instituţional în domeniu şi a subliniat rolul Parlamentului în susţinerea şi promovarea 
egalităţii de şanse, în acest sens menţionând exemple de proiecte de legi dezbătute şi 
amendate în Comisie, astfel încât să conţină prevederi referitoare la respectarea 
principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. Totodată, domnia sa a adus şi 
critici privind aplicarea legislaţiei egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, care nu este 
suficient cunoscută şi aplicată de instituţiile publice, astfel că nu sunt adoptate măsuri 
stimulative pentru accelerarea realizării în fapt a reprezentării echitabile şi echilibrate 
a celor două sexe la conducere şi decizie, de către autorităţile publice, aşa cum 
prevede Legea nr. 202/2002.   

Excelenţa Sa, d-l ambasador Peer Sieben a prezentat date referitoare la condiţia 
femeii în lume şi măsurile adoptate la nivel internaţional pentru atingerea celor opt 
obiective de dezvoltare ale mileniului, punând un accent deosebit pe obiectivul 
numărul 3 referitor la egalitatea de şanse.  

Doamna ministru Maria Muga a prezentat aspecte din Raport, concentrându-se în 
special asupra informaţiilor referitoare la cele 12 domenii critice menţionate în 
document.  

Doamna Maria Moţa a descris stadiul actual de organizare al Agenţiei pentru 
Egalitatea de Şanse, la nivel central şi local, a amintit de constituirea Comisiei 
Naţionale în domeniul Egalităţii de Şanse şi a anunţat lansarea oficială a ANES, care 
se va face pe 29 iunie a.c. 

În final, d-na preşedintă Minodora Cliveti a apreciat importanţa organizării 
evenimentului în contextul procesului de realizare a standardelor internaţionale şi 
comunitare privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, în toate sferele de activitate şi la toate nivelurile vieţii sociale în România. Şi, 
de asemenea, a făcut apel la instituţiile statului, autorităţile centrale şi locale, 
societatea civilă şi mijloacele de informare în masă, să constituie un parteneriat pentru 
aplicarea riguroasă a prevederilor legislative interne şi europene în materia egalităţii 
de şanse, pentru eliminarea oricărui tip de discriminare şi marginalizare a femeilor. 

 
    Joi, 16 iunie 2005 

La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă întâlnirea membrilor Comisiei 
pentru egalitatea de şanse cu delegaţia Comisiei pentru drepturile femeilor şi 
egalitatea de gen din Parlamentul European în vederea prezentării progreselor 
realizate de România în aplicarea normelor comunitare referitoare la drepturile 
femeilor, egalitatea de gen, prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 
femeilor. Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti.  

La întâlnire au participat ca invitaţi alături de membrele Comisiei pentru drepturile 
femeilor şi egalitatea de gen din Paralmentul European, d-na Rodi 
KratsaTsagaropoulou, d-na Edit Bauer  şi d-na Zita Gurmai, d-na Böndi Gyöngyike, 
prefecta judeţului Maramureş şi d-na deputată Rovana Plumb. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a prezentat cadrul juridic referitor la 
egalitatea între sexe, punând accentul pe progresele legislative privind protecţia 
maternităţii la locul de muncă, prevenirea şi combaterea violenţei în familie, 
egalitatea de şanse în domeniul muncii şi ocupării forţei de muncă.  De asemenea, 
domnia sa a menţionat consitituirea unor noi instituţii în domeniu precum: Consiliul 
Naţional pentru Combaterea Discriminării, Agenţia Natională pentru Protecţia 
Familiei, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse, ce reprezintă măsurile 
administrative de transpunere a anajamentelor ţării noastre pentru implementarea 
acquis-ului comunitar privind egalitatea. 
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Au mai participat la dezbatere cu intervenţii d-na deputată Rovana Plumb care a 
prezentat o serie de date statistice referitoare la protecţia socială a femeilor şi 
familiilor defavorizate, d-l deputat Sandor Tamas care s-a referit la situaţia participării 
femeilor în sistemul educaţional, precum şi la rata de şcolarizare a populaţiei feminine 
din ultimii 15 ani.   

Din partea delegaţiei Parlamentului European, d-na Edit Bauer a dorit să cunoască 
mai în detaliu aspecte privind încadrarea în muncă a femeilor cu responsabilităţi 
familiale, căsătoria între minori, cu referire la comunitatea Rromă, reflectarea 
imaginii femeilor în mass media, etc.  

D-na Rodi Kratsa a solicitat informaţii referitoare la activitatea şi atribuţiile 
Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor şi a 
recomandat membrilor acesteia să utilizeze experienţele şi practicile bune din 
comisiile naţionale similare ale statelor membre UE. Totodată, a menţionat 
disponibilitatea Comisiei pentru drepturile femeilor şi egalităţii de gen din 
Parlamentul European, de a oferi informaţii şi expertiză în domeniul aplicării 
legislaţiei comunitare. 

În încheiere, reprezentantele Parlamentului European au mulţumit şi au apreciat 
progresele realizate de România în acest domeniu, au salutat  iniţiativa de înfiinţare a 
Comisiilor pentru Egalitatea de Şanse în Parlamentul României, şi au recomandat ca 
acestea să aibă drept obiectiv principal al activităţii monitorizarea implementării 
depline a reglementărilor comunitare în domeniu. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a mulţumit în numele participanţilor la 
întrevedere şi a asigurat parlamentarele europene de implicarea Comisiei pe care o 
conduce în promovarea egalităţii de şanse, în parteneriat cu societatea civilă, în toate 
sferele vieţii sociale, pentru atingerea standardelor europene în România.  

La al doilea punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
38/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de 
sănătate  (PL.X. 234 din 15.06.2005).  

In conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare în procedură de urgenţă, cu proiectul de Lege 
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea 
şi completarea  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea 
şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate (PL.X. 234 din 15.06.2005), 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

La lucrările Comisiei a participat ca invitat d-l medic şef Imbri Emilian din partea 
Casei Naţionale de Sănătate. 

Reprezentantul Casei Naţionale de Sănătate, d-l medic şef Imbri Emilian, a 
prezentat succint conţinutul proiectului de lege, susţinând că măsurile restrictive 
prevăzute de actul normativ se impun ca urmare a stării de criză din sistemul de 
sănătate, stare cauzată de depăşiri ale plafonului pentru primele două trimestre de 
peste 60% din farmacii, epuizarea fondurilor pentru anul 2005 la circa 10% din 
farmaciile aflate în contract cu casele judeţene de asigurări de sănătate etc. Astfel că, 
în soluţionarea acestei stări, anumite categori de asiguraţi care beneficiază în prezent 
de gratuitate la medicamentele care se eliberează fără prescripţie medicală (OTC), nu 
vor mai putea beneficia de gratuitate decât pentru un număr limitat de produse, ce 
urmează să fie aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, introducându-se, totodată, 
ţo  o limită în care să fie suportate aceste medicamente, denumită „preţ de referinţă”. 
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Domnia sa a adăugat că prin prezentul proiect de lege se asigură servicii medicale 
persoanelor expulzate sau returnate precum şi victimelor traficului de persoane, plata 
contribuţiei la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate urmând să se  
efectueze de la bugetul de stat. Această din urmă măsură fiind impusă de procesul de 
negociere în vederea integrării europene. 

In urma dezbaterilor, membrii comisiei au constatat că prin modificările aduse de 
prezentul proiect de lege este îngrădit dreptul la protecţia maternităţii, în consecinţă se 
aplică un tratament inechitabil femeilor de vârstă fertilă, însărcinate sau lăuze, precum 
şi copiilor.  

Membrii Comisiei  au votat astfel: trei voturi pentru, două voturi împotrivă şi o 
abţinere, aşadar avizul nu îndeplineşte condiţiile pentru a fi considerat favorabil.   

 
      La lucrările comisiei din zilele de 15 şi 16 iunie a.c. au participat 6 din cei 7 
membri ai Comisiei, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean fiind prezentă la un 
seminar internaţional organizat de Consiliul Europei. 
   
 
 
 
 
 

       PREŞEDINTE 
 
MINODORA CLIVETI    
      
 
     SECRETAR  
     ---------------   
        
 
 
          
       Expert parlamentar : 
          

       Irina Stupar 
 


	Comisia pentru egalitatea de sanse Nr.  45/200/17.06.2005
	între femei si barbati
	Proces verbal al
	Miercuri, 15 iunie 2005
	Miercuri, 15 iunie 2005

