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Comisia pentru egalitatea de şanse       Nr.  45/275/07.10.2005 
           între femei şi bărbaţi 
 

                           
Sinteza  

lucrărilor Comisiei din zilele   
de 6 şi 7 octombrie 2005 

 
 
Joi, 6 octombrie 2005 

 
    Ordinea de zi a fost următoarea: 
      1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege  privind  aprobarea Ordonanţei   
Guvernului nr. 50/2005 pentru completarea anexei nr. 1 la Ordonanţa  Guvernului 
nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale 
interguvernamentale la care România este parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei 
anuale ce decurge din calitatea României de stat membru cu drepturi depline la 
Programul LEED  al organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică ( 
OCDE ) –( PL.X. 421/28 septembrie 2005) ; 
      2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege  privind  
aprobarea Ordonanţei   Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea şi completarea  
Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii ( PL.X438 din 3 octombrie 2005) ; 

3. Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
 

Vineri, 7 octombrie 2005 
 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Documentare privind privind politicile de gen.  
 

    Joi, 6 octombrie 2005 
    Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti.    
    Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus spre aprobare ordinea de zi, aceasta  
fiind aprobată de membrii comisiei, în unanimitate. 
    La şedinţă a participat ca invitată, din partea Agenţiei Naţionale pentru 
Intreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie, doamna Florentina Ionescu, director 
adjunct. 
    La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 
Lege  privind  aprobarea Ordonanţei   Guvernului nr. 50/2005 pentru completarea 
anexei nr. 1 la Ordonanţa  Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii 
cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este 
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parte şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale ce decurge din calitatea României 
de stat membru cu drepturi depline la Programul LEED  al organizaţiei pentru 
Cooperare şi Dezvoltare Economică ( OCDE ) – PL.X. 421/28 septembrie 2005, 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională .     
    Membrii comisiei au examinat textul proiectului, expunerea de motive precum şi  
avizul Consiliului Legislativ nr. 1187/23.08.2005. 
    Proiectul de Lege sus menţionat prevede, aşa cum este specificat şi în titlu, 
autorizarea plăţii obligaţiilor pe care România le are, cu titlu de cotizaţie, la 
organizaţiile internaţionale şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei la Programul pentru 
Dezvoltare Economică şi Creare a Locurilor de Muncă la Nivel Local ( LEED - Local 
Employment and Economic Development ). Programul LEED face parte din structura 
Centrului OCDE pentru Antreprenoriat, IMM-uri şi Dezvoltare Locală, alături de 
Grupul de Lucru pentru IMM-uri şi Antreprenoriat şi Comitetul Turismului şi 
identifică, analizează şi diseminează politici de inovare şi iniţiative locale în sfera 
dezvoltării economiei şi a forţei de muncă pe plan local. 
    Membrii Comisiei au fost de acord cu prevederile cuprinse în proiectul de lege sus-
menţionat şi au avizat favorabil proiectul, in unanimitate.  
    La punct doi al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în procedură de 
urgenţă, a proiectului de Lege  privind  aprobarea Ordonanţei   Guvernului nr. 
65/2005 privind modificarea şi completarea  Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii – 
PL.X438 din 3 octombrie 2005, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
     Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate, ca dezbaterea şi avizarea acestui 
proiect de Lege să aibă loc în săptămâna următoare. 
 
    Vineri, 7 octombrie 2005 
    Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
    Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
    Membrii Comisiei au analizat proiectele privind Strategia Naţională în domeniul 
Egalităţii de Sanse precum şi Planul General de Acţiuni pentru Aplicarea Strategiei 
Naţionale în domeniul Egalităţii de Sanse, documente transmise de Agenţia Naţională 
pentru Egalitatea de Sanse şi au hotărât ca intr-o şedinţă viitoare sa fie audiaţi 
reprezentanţii ANES.  
     
    La lucrările Comisiei din zilele de 6 şi 7 octombrie au fost prezenţi toţi cei 6 
membri ai Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 

   
 
 
 
            PREŞEDINTĂ, 
 
       Minodora CLIVETI  
 
   

    SECRETAR,   
     ---------------   
 
          
       Expert Parlamentar, 
       Lucia-Cornelia Lepădatu 
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