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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr. 37/198/23.04.2008 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei din zilele 

de 21 şi 22 aprilie 2008 
         

 Luni, 21 aprilie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Informarea privind Proiectul de cooperare a femeilor parlamentar din Europa 

de sud-est, 2008-2009, iniţiat de Gender Task Force din cadrul Pactului de Stabilitate. 

  
 Marţi, 22 aprilie 2008 
 
 In proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

  1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic (Pl.x110/2008); 

  2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare (Pl.x180/2008); 

  3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea art.1 din Legea nr.7/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 

(Pl.x181/2008); 

  4.  Dezbatere cu tema „Creşterea participării politice a femeilor, prin 

implementarea planurilor de acţiune pentru egalitatea de şanse şi tratament între femei 

şi bărbaţi în domeniul participării politice şi a luării deciziilor”. 

   

Administrator
Original
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 Luni, 21 aprilie 2008 
 
 Şedinţa 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 Informare privind Proiectul de cooperare a femeilor 

parlamentar din Europa de sud-est, 2008-2009, iniţiat de Gender Task Force (G.T.F.), 

din cadrul Pactului de Stabilitate 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a informat membrii Comisiei că a avut o 

întrevedere cu doamna Sonja LOKAR, preşedinta G.T.F., cu privire la ultimul proiect de 

cooperare regională parlamentară pe care l-a iniţiat - „Cooperarea femeilor parlamentar 

din Europa de sud-est 2008 - 2009”, care se referă în principal la aspecte de gen ale 

politicilor publice de ocupare a forţei de muncă feminine. 

 Deoarece proiectul se va desfăşura cu finanţarea Ministerului Afacerilor Externe 

din Austria, precum şi cu sprijinul parlamentelor naţionale din regiune, doamna Sonja 

LOKAR a solicitat pe această cale ajutorul Parlamentului României – Camera 

Deputaţilor, manifestându-şi dorinţa de a colabora cu Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi, cu care, de altfel, a mai lucrat în foarte bune condiţii în 

cadrul unui proiect anterior, dar şi cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială.    

Coordonatorul proiectului pentru România, din partea Camerei Deputaţilor, a fost 

desemnată, de către conducerea Camerei Deputaţilor, doamna Minodora Cliveti,  

preşedinta Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. 

 Proiectul se va desfăşura în două etape: 

1. pregătirea raspunsului la chestionarul anexă privind politicile de ocupare şi 

întâlnirea regională a coordonatorilor, precum şi a reprezentanţilor  parlamentelor 

naţionale pentru dezbateri pe marginea raspunsurilor la chestionar (prevăzută a avea 

loc în perioada 30 mai – 1 iunie în Muntenegru); 

2. activităţi naţionale şi întâlnire regională, în urma cărora coordonatorii şi 

reprezentanţii parlamentelor naţionale organizează dezbateri şi iniţiază propuneri 

legislative pe tematica ce face obiectul proiectului. 

 Având în vedere că Gender Task Force desfăşoară activităţi menite a contribui 

atât  la implementarea dimensiunii de gen în cadrul politicilor de ocupare cât şi la 

consolidarea cooperării femeilor parlamentar din Europa de sud-est, consider că acest 
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proiect reprezintă o oportunitate pentru Comisie – a subliniat doamna preşedintă 

Minodora Cliveti. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 
 Marţi, 22 aprilie 2008 

Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

  Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa şi a informat 

membrii Comisiei că pentru propunerile legislative aflate pe punctele 2 şi 3 ale ordinii de 

zi termenul pentru depunerea amendamentelor este 29 aprilie şi a propus amânarea 

dezbaterii acestora pentru şedinţa viitoare. 

 Ca urmare, doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul 

ordinii de zi cu modificarea menţionată anterior, acesta fiind aprobat în forma 

prezentată, cu unanimitate de voturi.  

  La primul punct al ordinii de zi s–a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic 

(Pl.x110/2008), pentru care Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. 

  Membrii Comisiei au examinat propunerea legislativă, expunerea de motive, 

avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.419/8.04.2008, precum şi punctul de vedere 

negativ al Guvernului. 

  Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus votului avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

favorabilă a propunerii legislative. Au fost întrunite 11 voturi „pentru” (doamna deputat 

Minodora Cliveti, doamna deputat Lia Ardelean, domnul deputat Gheorghe Firczak, 

domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu,  domnul deputat Constantin Amarie, domnul 

deputat Ion Burnei, doamna deputat Olguţa Cocrea, doamna deputat Doina Dreţcanu, 

domnul deputat Puzdrea Dumitru, domnul deputat Tamás Sándor, doamna deputat 

Toma Florentina) şi 2 voturi „împotrivă” - domnul deputat Ioan Aurel Rus şi  domnul 

deputat Dragoş Ujeniuc. 

  La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea cu tema „Creşterea 

participării politice a femeilor, prin implementarea planurilor de acţiune pentru egalitatea 

de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul participării politice şi a luării 

deciziilor”. 

  Dezbaterea s-a desfăşurat în parteneriat,  Comisia pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Sanse (A.N.E.S.) şi 

Institutul Naţional Democratic (N.D.I.), la iniţiativa N.D.I. 
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 În contextul subreprezentării politice a femeilor şi în perspectiva alegerilor 

viitoare (locale, legislative şi europene) pe care România le va avea, s-a considerat că 

este nevoie de o dezbatere asupra modalităţilor concrete în care se poate îmbunătăţi 

participarea politică a femeilor şi se pot pune în practică prevederile legislative 

existente, în mod special ultimele modificări ale Legii 202/2002 privind egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi, republicată.  

Acestea prevăd următoarele obligaţii pentru partidele politice: 

- promovează şi susţin participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la conducere 

şi la decizie şi adoptă măsurile necesare pentru asigurarea participării echilibrate 

a femeilor şi bărbaţilor la conducere şi decizie (Art.22 alin.(1)); 

- aceleaşi prevederi se aplică şi la nominalizarea membrilor şi/sau participanţilor în 

orice consiliu, grup de experţi şi alte structuri lucrative manageriale şi/sau de 

consultanţă (Art.22 alin.(2)); 

- pentru realizarea în fapt a egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, 

partidele politice asigură reprezentarea echitabilă şi echilibrată a femeilor şi 

bărbaţilor la toate nivelurile decizionale (Art.23alin.(1)); 

- toate comisiile şi comitetele guvernamentale şi parlamentare asigură 

reprezentarea echitabilă şi paritară a femeilor şi bărbaţilor în componenţa lor 

(Art.23 alin.(2)); 

- au obligaţia să prevadă în statutele şi regulamentele interne acţiuni pozitive în 

favoarea sexului subreprezentat la nivel de decizie, precum şi să asigure 

reprezentarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în propunerea candidaţilor la 

alegerile locale, generale şi pentru Parlamentul European (Art.23 alin.(3)); 

- elaborează semestrial planuri de acţiune pentru aplicarea prevederilor legale 

privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi atât în politicile 

interne de gestionare a resurselor umane, cât şi în politicile, programele şi 

proiectele specifice domeniului de activitate (Art.24 alin.(4) lit. a)); 

- raportează anual la A.N.E.S. stadiul privind reprezentarea femeilor şi bărbaţilor la 

nivel decizional, precum şi măsurile propuse şi realizate pentru îmbunătăţirea 

situaţiilor care nu respectă principiul reprezentării paritare (Art.24 alin.(5)).

 Subiectele puse în dezbatere au fost următoarele: 

- Evaluarea partidelor politice din perspectivă de gen: instrumente de evaluare 

şi monitorizare a situaţiei femeilor la nivelul partidelor politice; 
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- Întărirea partidelor politice prin includerea semnificativă a femeilor în toate 

structurile lor interne: strategii pentru creşterea participării femeilor la nivelul 

partidelor politice; 

- Mecanisme de implementare a legislaţiei existente: planurile de acţiune 

pentru egalitatea de gen în cadrul partidelor politice – ce ar trebui să cuprindă şi 

cum ar trebui să fie raportate progresele către A.N.E.S? 

 Pe baza bunelor practici existente la nivel global, N.D.I. a pus în discuţie câteva 

instrumente de evaluare a situaţiei partidelor politice din perspectivă de gen şi a propus 

un cadru general pentru realizarea planurilor de acţiune.  

Prin această dezbatere, partenerii au dorit să creeze o punte de legătură între 

toţi factorii interesaţi în domeniul creşterii participării politice a femeilor pentru a facilita 

buna cooperare dintre aceştia pentru implementarea legislaţiei existente şi realizarea 

scopului comun: creşterea numărului de femei în poziţii de decizie la nivelul partidelor 

politice şi în funcţii politice alese sau numite, la nivel local, naţional şi european.  

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 

 In zilele de 21 şi 22 aprilie 2008, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Minodora Cliveti – preşedinte, doamna deputat Lia Ardelean - vicepreşedinte, 

domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu 

Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus - secretar, domnul deputat Constantin 

Amarie, domnul deputat Ion Burnei, doamna deputat Olguţa Cocrea, doamna deputat 

Doina Dreţcanu, domnul deputat Puzdrea Dumitru, domnul deputat Tamás Sándor, 

doamna deputat Toma Florentina şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.  

 

  

      PREŞEDINTE,      
     Minodora CLIVETI                                     

           SECRETAR, 
                                                              Ioan Aurel RUS             
 
 
 
                                             Intocmit:    

                   Lucia-Cornelia Lepădatu 
                    consilier parlamentar                               


