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Marţi, 7 mai 2005 
 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Documentare privind legislaţia în domeniu. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 
In cadrul şedinţei au fost abordate o serie de aspecte privind modificarea şi completarea 

Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, urmând ca acestea să  fie 
aprofundate  în şedinţa viitoare. 

De la lucrările comisiei a absentat doamna preşedintă Minodora Cliveti, domnia-sa fiind 
prezentă la lucrările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 

 
Miercuri, 8 iunie 2005 
 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Consultanţa de specialitate în cadrul Programelor SAPARD, premiză a dezvoltării 

spiritului antreprenorial al femeilor – audiere  
2.  Alte   probleme privind activitatea Comisiei.   

La dezbatere a participat, ca invitată, din partea Agenţiei Naţionale de Consultanţă 
Agricolă doamna consilier Maria Ciornei. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti.  
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă tema „Consultanţa de specialitate în 

cadrul Programelor SAPARD, premiză a dezvoltării spiritului antreprenorial al femeilor”, în 
cadrul căreia a avut loc audierea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă ( A.N.C.A ).  

Reprezentanta A.N.C.A., doamna consilier Maria Ciornei, a prezentat modul de organizare 
şi funcţionare a Agenţiei precum şi obiectivele majore ale activităţii de consultanţă agricolă 
şi a precizat faptul că specialiştii acesteia, în proporţie de peste 60 % femei,  asigură asistenţă 

Administrator



producătorilor agricoli  în vederea pregătirii pentru integrarea în Uniunea Europeană şi 
pentru promovarea dezvoltării durabile a spaţiului rural românesc. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a recomandat Agenţiei Naţionale de Consultanţă 
Agricolă să aibă în vedere elaborarea unor politici şi programe pentru femei-viitoare 
întreprinzătoare şi a solicitat transmiterea către Comisie a unor statistici privind dimensiunea 
de gen  a activităţii Agentiei, a broşurilor - ghid al solicitantului şi a listelor cuprinzând 
distribuţia specialiştilor pe localităţi.  

La al doilea punct al ordinii de zi  s-au continuat dezbaterile asupra modificării şi 
completării Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, dezbateri 
concretizate printr-o propunere legislativă iniţiată de membrii comisiei.  

Propunerea legislativă, înregistrată la Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, vizează:  
introducerea unui nou domeniu în care se aplică măsurile pentru promovarea egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi şi anume cel al accesului la bunuri şi servicii, conform Directivei 
2004/113/EC; creşterea capacităţii de decizie a Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de 
Sanse între Femei şi Bărbaţi; simplificarea  şi eliminarea paralelismelor în ceea ce priveşte 
procedurile de constatare şi sancţionare a cazurilor referitoare la discriminarea după criteriul 
de sex;  eficientizarea activităţii componentelor mecanismului naţional de promovare a 
egalităţii de şanse  între femei şi bărbaţi în cadrul Comisiei Naţionale şi a Comisiilor 
Judeţene; implicarea activă a Comisiilor parlamentare pentru egalitatea de şanse între femei 
şi bărbaţi în realizarea egalităţii de şanse şi de tratament pentru femei şi bărbaţi în toate 
domeniile de activitate prin monitorizarea şi controlul asupra Agenţiei Naţionale pentru 
Egalitatea de Sanse între Femei şi Bărbaţi.  
    Ca urmare, această propunere legislativă de modificare şi completare Legii nr. 202/2002 
privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată, constituie, în opinia 
iniţiatorilor, un pas important în direcţia armonizării legislaţiei naţionale cu normele Uniunii 
Europene şi asigură realizarea, de facto,  a egalităţii între femei şi bărbaţi în România. 
    La lucrările comisiei au fost prezenti toţi cei 7 deputaţi. 
    
    Joi, 9 iunie 2005 
    Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Documentare privind legislaţia în domeniu . 
   Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
   Membrii comisiei s-au documentat asupra reglementărilor privind protecţia socială a 
familiei şi copilului. 
   La lucrările comisiei au fost prezenti toţi cei 7 deputaţi. 
 
   

       PREŞEDINTA, 
 
MINODORA CLIVETI    
     SECRETAR, 
 
     ---------------   
        
 
 
        Expert  Parlamentar, 
          

Lucia Lepădatu 
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