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 Marţi, 07 martie 2006  
  

1. Documentare privind desfăşurarea celei de-a 50-a sesiuni a ONU cu 
tema: „Creşterea participării femeilor la dezvoltare”.  

2. Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
    
 Miercuri, 08 martie 2006 
 

1. Informare privind desfăşurarea celui de-al doilea seminar regional 
din cadrul proiectului „Cooperarea femeilor parlamentare în sud-
estul Europei” cu tema: Dezvoltarea educaţiei permanente şi a 
formării profesioanle continue. 

2. Informare privind participarea la cea de-a 50-a sesiune a ONU cu 
tema „Creşterea participării femeilor la dezvoltare”. 

3. Declaraţia Comisiei cu ocazia zilei de 8 martie „Ziua internaţională 
a femeii”. 

.  
 
 Marţi,  07 martie 2006 
 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
     Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
     La primul punct al ordinei de zi s-a aflat documentarea privind 
desfăşurarea celei de-a 50-a sesiuni a ONU cu tema: „Creşterea participării 
femeilor la dezvoltare” Membrii Comisiei au analizat documentele emise cu 
ocazia celei de-a 50-a sesiuni a ONU, în special documentele privind 
participarea femeilor şi bărbaţilor în luarea deciziei- dimensiunea parlamentară.  
           La al doilea punct al ordinei de zi s-au discutat unele probleme care ţin 
de  activitatea Comisiei.  
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa. 



In ziua de 7 martie au fost prezenţi la lucrări: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul 
vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Florentina Marilena Toma, 
domnul deputat Ioan Aurel Rus şi domnul deputat Sandor Tamas.  
 A absentat de la lucrări doamna deputată Monica Muscă. 
  

Miercuri,  08 martie 2006 
 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat informarea privind 
desfăşurarea celui de-al doilea seminar regional din cadrul proiectului 
„Cooperarea femeilor parlamentare în sud-estul Europei” cu tema: Dezvoltarea 
educaţiei permanente şi a formării profesionale continue. 
  Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a prezentat concluziile 
dezbaterilor seminarului privind dezvoltarea educaţiei permanente şi a formării 
profesionale continue, ce a avut loc la Zagreb, în perioada 24-25 februarie a.c.. 
Printre concluzii s-a numărat faptul că există diferenţe în abordarea la nivel 
naţional a statelor apaţinând regiunii sud-est europeane, cu privire la 
importanţa educaţiei permanente şi a formării profesionale continue. Unele ţări 
au dezvoltat deja un cadru legislativ, strategii iniţiale sau activităţi concrete, dar 
nici una din ţări nu are o strategie globală, constatându-se lipsa de 
conştientizare a aspectelor de gen în privinţa pregătirii educaţionale şi 
profesionale de durată. De asemenea, s-a constatat că, încă, pregătirea 
educaţională continuă şi pregătirea profesională de durată nu sunt percepute în 
mod limpede drept o precondiţie în atingerea dezvoltării durabile şi a egalităţii 
de gen. În încheierea seminarului s-au formulat concluzii, precum aceea a 
rolului pe care parlamentarii îl pot îndeplini în preluarea iniţiativei pregătirii 
cadrului legal corespunzător şi în crearea strategiei pentru pregătirea 
educaţională continuă şi pregătirea profesională de durată, ce trebuie să includă 
aspecte de gen.  
 La al doilea punct al ordinei de zi s-a aflat informarea privind 
participarea la cea de-a 50 sesiune a ONU cu tema „Creşterea participării 
femeilor la dezvoltare”.  
 Doamna deputată Doina Dreţcan a prezentat documentele rezultate în 
urma celei de-a 50-a sesiuni a ONU dedicată condiţiei femeilor în lume. 
Domnia sa a precizat că, în conformitate cu documentele transmise de către 
Uniunea Interparlamentară, nu s-au înregistrat progrese majore în ceea ce 
priveşte participarea femeilor la procesul decizional. În acest sens statisticile 
comparate la nivel mondial arată faptul că în multe ţări femeile au poziţii 
marginalizate în viaţa politică. Uniunea Interparlamentară îşi manifestă 
îngrijorarea faţă de aceste aspecte şi recomandă parlamentelor naţionale să se 
implice mai activ în promovarea egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi, mai 
ales în accesul la poziţiile decizionale.  
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 La cel de al treilea punct al ordinei de zi s-a prezentat şi adoptat 
declaraţia Comisiei cu ocazia zilei de 8 martie „Ziua internaţională a femeii”. 
Prin această declaraţie membrii Comisiei îşi manifestă îngrijorarea faţă de 
domeniile în care există discriminări de gen, cum ar fi munca şi participarea la 
decizie, şi adresează tuturor parlamentarilor, femei şi bărbaţi, apelul la 
solidaritate şi acţiune comună pentru promovarea principiului egalităţii de gen, 
nu numai în plan legislativ, ci şi în viaţa de fiecare zi. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa. 
 In ziua 08 martie au fost prezenţi la lucrări: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul secretar 
deputat Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată 
Monica Octavia Muscă, doamna deputată Florentina Marilena Toma şi domnul 
deputat Sandor Tamas.  
 Au absentat de la lucrări: domnul vicepreşedinte, deputat Gheorghe 
Firczak şi doamna deputată Monica Muscă. 

 
 
 
 
 

             PREŞEDINTĂ, 
 
                    Minodora CLIVETI    
 
 
 
 

           
                 SECRETAR, 
                                  
                    Dan Horaţiu BUZATU         
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  

                  Expert parlamentar, 
                  Irina Stupar  
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