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Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele   
de 12 şi 13 septembrie 2006 

 
 
 

Marţi,  12 septembrie 2006   
 
1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

art. 7 din OUG nr.4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, 
provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat (Pl.x.-550/2006).  

 2.  Alte probleme ale Comisiei. 
 
  
 Miercuri,  13 septembrie 2006 
 

1. Audiere privind noile reglementări în domeniul egalităţii de şanse – rolul 
societăţii civile în aplicarea legislaţiei specifice ( participă ONG-uri cu activitate 
în domeniu). 

2. Alte probleme ale Comisiei. 
 
 
 

Marţi,  12 septembrie 2006   
 

 Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La lucrările Comisiei au fost invitaţi să participe: 

 -   reprezentantul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;  
- iniţiatorii propunerii legislative nr. Pl.x.-550/19 iunie 2006: doamna senator 

Cornelia Cazacu; domnul senator Alexandru Pereş;  domnul senator Gheorghe David.   
 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative  pentru modificarea şi completarea şi completarea art. 7 din OUG nr.4/2005 
privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor 
sociale de stat (Pl.x.-550/19 iunie 2006). 
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 Membrii Comisiei au dezbătut propunerea legislativă în absenţa iniţiatorilor 
propunerii legislative şi a reprezentantului Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, care, deşi au fost invitaţi nu s-au prezentat la lucrările Comisiei.  
 Doamna deputată Doina Dreţcanu şi-a manifestat nedumerirea cu privire la 
absenţa, pentru a doua oară de la lucrări, a reprezentantului Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, care nu a considerat necesar să transmită Comisiei un 
răspuns cu privire la aceasta. 
 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean şi domnul deputat Ioan Aurel Rus au 
susţinut propunerea legislativă arătând că e necesară diferenţierea la pensionare a celor 
care au muncit în condiţii de risc, cu atât mai mult în mediu de lucru radioactiv. 
 Doamna deputată Olguţa Cocrea a propus respingerea propunerii legislative, aşa 
cum susţine şi punctul de vedere al Guvernului. 
 Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă cu majoritate de voturi. Au 
votat pentru respingere: domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, doamna deputată 
Doina Dreţcanu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Marilena Florentina 
Toma, domnul deputat Sandor Tamas. Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean şi 
domnul deputat Ioan Aurel Rus au votat împotriva respingerii. 

La al doilea punct al ordinii de zi domnul deputat Ioan Aurel Rus a prezentat 
adresa nr. 15/122/11.09.2006 a Grupului parlamentar PRM prin care este nominalizat pe 
funcţia de secretar al Comisiei, conform algoritmului politic, pe locul rămas vacant prin 
plecarea doamnei deputat Daniela Buruiană.  

Propunerea privind numirea domnului deputat Ioan Aurel Rus ca secretar al 
Comisiei a fost supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 

Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean declară şedinţa închisă.  
 
  
 Miercuri,  13 septembrie 2006 
 
 Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La lucrările Comisiei au fost invitaţi să participe: 

 -   reprezentantul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei;  
- iniţiatorii propunerii legislative nr. Pl.x.-550/19 iunie 2006: doamna senator 

Cornelia Cazacu; domnul senator Alexandru Pereş;  domnul senator Gheorghe David.   
La primul punct al ordinii de zi s-a aflat „Audiere privind noile reglementări în 
domeniul egalităţii de şanse – rolul societăţii civile în aplicarea legislaţiei specifice”. 

 La audiere au participat reprezentante ale unor ONG-uri, după cum urmează: 
 -   doamna Monica Munteanu, vicepreşedintă - Centrul de Dezvoltare 

Curriculară şi Studii de Gen „FILIA” ; 
- doamna Cristina Văileanu , directoare program - Institutul National 

Democratic; 
- doamna Florentina Bocioc, directoare executivă – Asociaţia „ACCEPT”; 
- domnişoara Irina Sorescu, directoare program – Centrul Parteneriat 

pentru Egalitate (CPE). 
 Scopul întâlnirii a fost acela de a consulta societatea civilă în legătură cu 

monitorizarea funcţionării şi activităţii Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse ( 
ANES), în vederea obţinerii, în România, a unor progrese importante în domeniul 
reprezentării echitabile şi echilibrate a femeilor şi bărbaţilor,  precum şi a eventualelor 
propuneri de modificare a legii specifice.  
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 S-au purtat discuţii cu privire la aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 202/2002 privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
   Ca urmare a punctelor de vedere exprimate de invitate şi de membrii Comisiei, 
doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a prezentat rezultatul audierii, după cum 
urmeaza: 
 1. Necesitatea modificării legislaţiei: Legea 202/2002, republicată, cu modifcările şi 
completările ulterioare, să se modifice printr-o propunere legislativă a comisiei, susţinută 
de reprezentanţii ONG-urilor prezente la dezbatere, precum şi de Coaliţia ONG-urilor 
pentru egalitatea de gen , care să conţină: 

- abrogarea art. 5 din legea nr 202/2002 ( mai avantajoasă este prevederea din OUG 
137/2000); 

- introducerea definiţiilor pentru: “reprezentarea echitabilă şi paritară a femeilor şi 
bărbaţilor”  (alin. (2) al art. 23) şi “reprezentarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor” 
(alin. (3) al art. 23); 

- sancţiuni pentru contravenţiile constând în încălcarea dispoziţiilor art. 23 şi 24, 
aplicate eşalonat în timp, pentru 2 cicluri electorale (astfel ca la alegerile din 2012 
să se atingă obiectivele stabilite în lege). 

 2. Constituirea Coaliţiei de ONG-uri pentru egalitatea de gen, iniţiativă a doamnei 
preşedintă Minodora Cliveti, susţinută de Centrul „FILIA” . 
 3. Stabilirea bugetelor pentru funcţionarea COJES-urilor, precum şi a condiţiilor 
concrete de lucru (birouri, dotare tehnică, secretariat...). 
 4. Informare şi recomandări transmise de către comisie, prin adrese, partidelor 
politice (lideri, organizaţii de femei), insituţiilor publice, sindicate, patronate asupra 
responsabilităţilor pe care le au pentru aplicarea măsurilor care să asigurare participarea 
echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la decizie ((în conformitate cu prevederile art. 22, 23 din 
Legea nr. 2002/2002).   
 5. Solicitare a comisiei către ANES de a informa membrii comisiei în legătură cu 
măsurile luate pentru realizarea noilor atribuţii prevăzute de legislaţie, precum şi de 
modificare a strategiei şi programului de acţiune în domeniu. De asemena, care sunt 
modalităţile prin care ANES colaborează permanent cu partenerii sociali (conform art. 26 
alin (1), lit. j1). 
 6. Recomandare a comisiei către instituţiile publice reprezentate în CONES să 
utilizeze expertiza ONG-urilor de profil pentru integrarea dimensiunii de gen în elaborarea 
politicilor sectoriale. 
 7. Solicitarea expresă adresată ANES de către ONG-uri pentru o colaborare 
concretă  (prin angajarea de experti), acţiune susţinută de comisie, respectiv utilizarea 
expertizei partenerilor sociali  în evaluarea şi avizarea planurilor de acţiune ale partidelor 
politice şi instituţiilor publice (art 24, alin (5), precum şi la elaborarea analizelor şi 
rapoartelor trimestriale  privind participarea la decizie a femeilor şi bărbaţilor. 
 8. Audierea de către comisie a doamnei Maria Moţa, preşedinta ANES, pentru a 
cunoaşte proiectul de buget pentru 2007. 
 9. Elaborarea bugetului ANES astfel încât să conţină capitol de finanţare pentru 
parteneriate cu ONG-urile care desfăşoară proiecte în domeniu. 
 10. Elaborarea unor instrumente eficiente de monitorizare a activităţii ANES de 
către comisiile parlamentare de specialitate (în colaborare cu ONG-urile partenere), care 
ar putea fi, de exemplu, raportul de evaluare semestrială a activităţii şi utilizării fondurilor 
bugetare de către ANES, redactat pe baza unui chestionar şi a unor indicatori statistici 
selectaţi (art. 32, alin. 8) şi apoi prezentat Comisiilor parlamentare de specialitate 
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 11. Susţinerea de către NDI a iniţiativei doamnei preşedintă Minodora Cliveti de a 
se înfiinţa Grupul Femeilor Parlamentare. 
 12. S-a propus audierea reprezentantului ANES cu privire la următoarele aspecte 
ale activităţii acesteia: 
 -  ANES este pregătită pentru accesarea Fondurilor Structurale Europene ? 
 -  Care sunt criteriile şi condiţiile de angajare pentru candidaţii la posturile scoase la 
concurs de către ANES (art. 29) ? 
 - Ce s-a întâmplat cu persoanele pregătite în cadrul proiectului de înfrăţire 
instituţională cu Spania ?  
 - Cum s-a pregătit ANES şi cu cine colaborează pentru desfăşurarea activităţilor 
prevăzute pentru 2007: Anul European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi (conform Deciziei 
UE nr.771/2006/EC) ? 

 
Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean declară şedinţa închisă.  
 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în zilele de 12 şi 13 septembrie: doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul 
deputat Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, doamna deputată Florentina Marilena Toma,  domnul deputat Tamas Sandor. 
Au absentat de la lucrări: doamna preşedintă Minodora Cliveti (care participă la lucrările 
APCE), domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Mona Muscă şi doamna 
deputată Gabriela Creţu. 

   
 
 

       PREŞEDINTĂ,  
 
            Minodora CLIVETI                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit:    
 

Expert, Lucia-Cornelia Lepădatu 
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