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Marţi, 05 iulie 2005 
 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Întâlnire  cu  doamna  Maria  Grazia  Vacchina,  Preşedinta  Asociaţiei  

        Ombudsman-ilor şi Mediatorilor Francofoni.  
    2. Audierea   reprezentanţilor   organizaţiilor   de   pensionari   din   Federaţia   
        Pensionarilor precum şi a conducerii Consiliului Naţional al    Persoanelor    
        Vârstnice. 
    3. Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
    La    dezbatere    au    participat ca invitaţi : din    partea   Consiliului Naţional al 
Persoanelor Vârstnice, domnul Miron Niculescu, preşedinte şi din partea Federaţiei 
Naţionale a Sindicatelor Pensionarilor din România doamna Emilia Roşu, secretar şi 
doamna Panciu Victoria, secretar. 
    Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

La primul punct al ordinii de zi  s-a aflat înscrisă întâlnirea doamnei deputată 
Minodora Cliveti, preşedinta Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 
şi a membrilor Comisiei cu  doamna  Maria  Grazia  Vacchina,  Preşedinta  Asociaţiei 
Ombudsman-ilor şi Mediatorilor Francofoni, aflată în România la invitaţia domnului 
Ioan Muraru, Avocatul Poporului. 
    In cursul întrevederii, doamna Maria Grazia Vacchina a prezentat Asociaţia 
Ombudsman-ilor şi Mediatorilor Francofoni şi principalele activităţi ale acesteia, 
insistând asupra rolului mediatorilor şi ombudsman-ilor în democraţiile avansate. 
Totodată, doamna Maria Grazia Vacchina a fost interesată de activităţile desfăşurate 
de Comisie, în contextul în care anul viitor va avea loc la Bucureşti Summit-ul 
Francofoniei. 
   La rândul său, doamna deputată Minodora Cliveti a trecut în revistă iniţiativele 
Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul legislativ 
precum şi cele de diplomaţie parlamentară, şi a rugat-o pe doamna Vacchina să 
sprijine, în cadrul întâlnirilor dedicate francofoniei, eforturile României privind 
integrarea în Uniunea Europeană. 

Administrator



   La punctul doi al ordinei de zi a fost înscrisă Audierea reprezentanţilor   
organizaţiilor de pensionari din Federaţia Pensionarilor precum şi a conducerii 
Consiliului Naţional al    Persoanelor Vârstnice. 
   In cadrul audierii, membrii Comisiei au fost interesaţi să cunoască modul de 
organizarea şi funcţionare a organizaţiilor de pensionari şi a persoanelor vârstnice 
precum şi problemele aparţinând vârstei a treia, inclusiv prin prisma dimensiunii de 
gen.  
   Invitaţii au prezentat principalele aspecte pentru a căror rezolvare s-au adresat 
executivului, respectiv : pensiile insuficiente, absenţa medicamentelor compensate, 
lipsa locurilor în cămine şi cămine-spital, numărul redus de bilete gratuite de 
tratament, situaţia dificilă a bătrânilor evacuaţi din casele naţionalizate retrocedate.             
   Din discuţii a rezultat faptul că în cadrul dialogului cu autorităţile locale precum şi 
în cadrul Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice ar trebui implicate mai mult şi 
femeile pensionare, şi de asemenea necesitatea ca persoanele vârstnice să se poată 
pronunţa cu privire la problemele care le-ar putea aduce, în vreun fel, atingere, 
elaborând în acest sens avize la respectivele reglementări, cum, de altfel, prevede 
legea.     
     
    Miercuri, 6 iulie 2005 
 
    Ordinea de zi a fost următoarea: 
    1. Audierea   reprezentanţilor  organizaţiilor   neguvernamentale  în  legătură  cu 
propunerea  legislativă  pentru  modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, iniţiată de membrii Comisiei. 
     La    dezbatere    au    participat ca invitaţi : din    partea   ANES, doamna Maria 
Moţa, preşedintă şi domnul Ovidiu Anemţoaicei, inspector ; din partea CNSLR-
Frăţia, doamna Eugenia Barna, preşedinta Comisiei de femei şi doamna Elena 
Petrovici, vicepreşedintă a Comisiei de femei ; din partea Cartel ALFA, doamna 
Săndica Stănescu, preşedintă a Comisiei de femei ; din partea ONG-urilor, doamna 
Cristina Ilinca, preşedintă a Societăţii de Analize Feministe « ANA », doamna 
Roxana Teşiu, preşedintă a Centrului Parteneriat pentru Egalitate, doamna Livia 
Deaca, directoare la Asociaţia « Parteneri  pentru Schimbare » şi doamna Rodica 
Serbănescu, redactor şef şi membru în Comitetul Director al Institutului Român 
pentru Drepturile Omului. 
    Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
    La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă Audierea   reprezentanţilor  
organizaţiilor   neguvernamentale  în  legătură  cu propunerea  legislativă  pentru  
modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei 
şi bărbaţi, iniţiată de membrii Comisiei. 

Doamna deputată Minodora Cliveti, preşedinta Comisiei pentru egalitatea de şanse 
între femei si bărbaţi a mulţumit invitaţilor pentru participarea numeroasă, remarcând 
din start interesul manifestat de aceştia în abordarea tematicii în discuţie. Apoi 
doamna Cliveti a insistat pe principalele aspecte avute în vedere de membrii Comisiei,  
atunci când au iniţiat propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 202/2002 
privind  egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată. 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.  
    In opinia iniţiatorilor, această propunere legislativă de modificare şi completare 
Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată, 
constituie, 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. 
    Invitaţii au apreciat, în intervenţiile lor, iniţiativa membrilor Comisiei, pe care o 
consideră oportună şi s-au pronunţat cu privire la necesitatea creşterii rolului şi forţei 
ANES pentru ca aceasta să poată pune în aplicare standardele europene în materie. 
Majoritatea celor prezenţi s-au exprimat în favoarea realizării independenţei ANES, 
considerând că numai astfel se pot pune în aplicare prevederile legii, referitor la 
promovarea egalităţii de gen în toate domeniile de activitate iar doamna Cristina 
Ilinca a propus ca din iniţiativa legislativă să fie exclusă obligativitatea ca  
organizaţiile neguvernamentale să raporteze la ANES date cu privire la progresele 
realizate în domeniul egalităţii de gen.  
   Doamna Maria Moţa, preşedinta ANES, a precizat că, în prezent, ANES are în lucru 
un proiect de lege privind organizarea şi funcţionarea ANES, care va ţine seama de 
ultimele directive europene şi prin care se va încerca punerea în practică a 
independenţei instituţiei, aşa cum rezultă din negocierile în vederea integrării 
României în Uniunea Europeană. 
   Doamna preşedintă Minodora Cliveti a precizat, în finalul discuţiilor, că această 
întâlnire a fost o premieră, pentru membrii Comisiei, în demersul acestora de a realiza 
o dezbatere mai amplă, cu reprezentanţii societăţii civile, pentru susţinerea propunerii 
legislative iniţiate de aceştia. De asemenea, doamna Cliveti a subliniat faptul că vor 
mai avea loc astfel de întâlniri, după reluarea activităţii parlamentare, când se vor 
analiza punctele de vedere şi propunerile transmise, de către cei prezenţi, comisiei.  
     
    La lucrări au fost prezenţi, în ambele zile, toţi cei 7 membri ai Comisiei. 
 
   
 

       PREŞEDINTĂ, 
 
MINODORA CLIVETI    
     SECRETAR, 
 
     ---------------   
       
 
          
       Expert  Parlamentar, 
          

Lucia Lepădatu 
 


	Comisia pentru egalitatea de sanse Nr.  45/216/06.07.2005
	între femei si barbati
	Sinteza
	Marti, 05 iulie 2005

