
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr. 37/358/26.10.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 
Sinteza 

lucrărilor Comisiei din zilele   
de 24, 25 şi 26 octombrie 2006 

 
 
 

Marţi,  24 octombrie 2006 
 

1. Documentare privind Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2007.   
 

 Miercuri, 25 octombrie 2006 
 
1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a propunerii legislative pentru 

modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 147 din 26 iulie 2000 privind 
reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră Decizională (Pl.x. 760/ 23 octombrie 2006).  

2. Dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2007 
(PLx752/2006). 

 
 Joi, 26 octombrie 2006 
 

1. Dezbatere cu tema:  „Populaţia şi dezvoltarea – un binom esenţial pentru viitorul 
României” 

 
Marţi,  24 octombrie 2006 

 
 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti.  

       Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat documentarea privind Proiectul Legii 
bugetului de stat pe anul 2007(PLx752/2006). 

Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la Proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2007, în special cu privire la Anexa nr.3/42, Consiliul Naţional pentru Combaterea 
Discriminării, şi Anexa nr. 3/16, Ministerul Finanţelor Publice.   
 In ziua de 24 octombrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul secretar Ioan Aurel Rus, 

 1

Administrator
Original



doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată 
Florentina Marilena Toma,  domnul deputat Tamas Sandor.  
 Au absentat de la lucrări: doamna deputată Gabriela Creţu şi doamna deputată Mona 
Muscă. 

 
Miercuri, 25 octombrie 2006 

 
Şedinţa a fost condusă alternativ de doamna preşedintă Minodora Cliveti şi de 

doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 
 Ordinea de zi, suplimentată cu propunerea legislativă pentru modificarea şi 
completarea art. 1 din Legea nr. 147 din 26 iulie 2000 privind reducerile acordate 
pensionarilor pentru transportul intern, a fost aprobată în unanimitate. 

La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 147 din 26 iulie 2000 
privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, Camera Deputaţilor fiind 
Cameră Decizională (Pl.x. 760/ 23 octombrie 2006). 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art.1 din Legea nr. 
147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările 
ulterioare, prin sporirea facilităţilor de care beneficiază în prezent pensionarii la transportul 
pe calea ferată sau la transportul intern, auto ori naval.  

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil cu majoritatea de voturi, 
întrunind un număr de 7 voturi „pentru” (doamna deputată Minodora Cliveti, doamna 
deputată Cornelia Ardelean, domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, doamna deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus şi 
doamna deputată Olguţa Cocrea) şi 2 voturi “împotrivă” (domnul deputat Dan Horaţiu 
Buzatu şi domnul deputat Sandor Tamas). 

La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Proiectului Legii  
bugetului de stat pe anul 2007 (PLx752/2006). 
 Şedinţa s-a desfăşurat în comun cu Comisia pentru egalitatea de şanse din Senat şi a 
fost condusă alternativ de doamna preşedintă Minodora Cliveti, deputată, şi de doamna 
preşedintă Cornelia Cazacu, senatoare. 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi din partea: 
 - Ministerului Finanţelor Publice: doamna Radu Ana, director; 
- Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării: domnul Asztalos Csaba Ferenc, 
preşedinte, doamna Panfile Anamaria, membru colegiu director, domnul Gergelz Dezideriu, 
membru colegiu director; 
- Ministerului Muncii Solidarităţii Sociale şi Familiei- relaţia cu Parlamentul: doamna 
Cristina Stroe, inspector; 
- Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei: doamna Vasiloiu Lucia, director 
- Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi: Moţa Maria, 
preşedint, Asavei Gabriela, şef serviciu, Rusu Ana Maria, inspector, Negrea Marian, 
inspector; 
- Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei: Mostavi Mihaela Cristina, preşedinte 
Colang Aura Manuela, director, Soare Diana, şef serviciu finanţe. 
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Reprezentanta Ministerului Finanţelor Publice a prezentat principalele coordonate 
care definesc politica fiscal bugetară a anului 2007, respectiv: stabilirea unui deficit bugetar 
de 2,8% din produsul intern brut, pentru a susţine dezinflaţia şi deficitul de cont curent în 
limite rezonabile, în condiţiile unui nivel al cheltuielilor  bugetare de 38,0% din produsul 
intern brut; crearea condiţiilor pentru absorbţia şi funcţionarea instrumentelor structurale; 
creşterea veniturilor bugetare cu 2,9% ca pondere în produsul intern brut faţă de anul 2006.  

Domnul Asztalos Csaba a apreciat drept rezonabil bugetul CNCD pe anul 2007 care 
a înregistrat o creştere de 178% comparativ cu anul 2006. Schimbările operate se justifică şi 
prin modificările legislative, a grilei de salarizare şi a noilor numiri în colegiul director.             
S-a înregistrat şi o suplimentare de posturi, respectiv cu 30, o parte din acestea fiind 
repartizate în teritoriu pentru centrele pilot, înfiinţate în parteneriat cu Fondul Naţiunilor 
Unite pentru Dezvoltare care le asigură şi finanţarea. Noul buget oferă posibilitatea derulării 
de programe, existând prevăzute 14 miliarde pentru acestea, contribuţiile la organismele 
internaţionale fiind deja plătite.   

De asemenea, domnia sa a adăugat că Strategia naţională de implementare a 
măsurilor de prevenire şi combatere a discriminării a fost elaborată de Consiliul Naţional 
pentru Combaterea Discriminării şi a solicitat ca aceasta să facă obiectul dezbaterii publice 
şi să fie prezentată Comisiilor parlamentare pentru egalitatea  de şanse. 

Doamna Maria Moţa a precizat că, în cazul ANES, bugetul a beneficiat de fonduri 
consistente, având în vedere noile atribuţii, structura modificată a ANES care din iulie 2006 
a devenit secretariat de stat, precum şi constituirea de noi oficii în teritoriu, sediile acestora 
fiind asigurate, în principal, la direcţiile de muncă. În ceea ce priveşte bugetul pentru 
organizarea de acţiuni pentru Anul European al Egalităţii, acesta va avea 600.000 de euro, 
din care 300.000 vor fi asiguraţi de România şi 300.000 de către Comisia Europeană.   

Domnul deputat Aurel Rus a dorit să cunoască stadiul reprezentării paritare în 
interiorul Comisiilor Judeţene pentru Egalitatea de Şanse. 

Preşedinta ANES a subliniat că, până în prezent, nu s-a ajuns la paritate, dar există 
demersuri în acest sens. De exemplu Consiliul Economic şi Social, care avea în componenţa 
conducerii numai bărbaţi, a fost sesizat, urmând a se corecta. ANES poate veni cu asemenea 
propuneri în baza art. 23 din Legea 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi, modificată şi completată prin Legea 340/2006.  
 Doamna Mihaela Mostavi, preşedinta ANPF, a precizat că în noile condiţii de 
descentralizare instituţională, bugetul ANPF are prevăzut la capitolul cheltuieli suma de 
5669,5 mii lei faţă de 2708 mii lei în 2006, ceea ce reprezintă o creştere importantă, 
permiţând derularea în bune condiţii a activităţii Agenţiei, inclusiv a centrelor de asistenţă 
din subordine. 

Supus la vot, proiectul de lege a fost avizat favorabil, întrunind un număr de 5 voturi 
„pentru” (doamna deputată Cornelia Ardelean, domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna 
deputată Olguţa Cocrea, domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu şi domnul deputat Sandor 
Tamas) şi 4 voturi “împotrivă” (doamna deputată Minodora Cliveti, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, doamna deputata Florentina Marilena Toma şi domnul deputat Ioan Aurel Rus). 

In ziua de 25 octombrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul secretar 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 deputată Mona Musca şi doamna deputată Gabriela Creţu. 
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Joi, 26 octombrie 2006 
 
La primul punct al ordinii de zi  s-a aflat dezbaterea cu tema:  „Populaţia şi 

dezvoltarea – un binom esenţial pentru viitorul României”. Parteneriat al UNFPA (Fondul 
ONU pentru populaţie) cu: Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi; 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială; Comisia pentru sănătate şi familie din Camera 
Deputaţilor.  

La dezbatere au participat: domnul Peer Sieben, reprezentant UNFPA, domnul dr. Mihai 
Horga, reprezentant adjunct UNFPA, Nikolai Botev, reprezentant UNFPA, doamna Maria 
Muga, Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, domnul Vasile 
Gheţău, Academia Română, Centrul de Cercetări Demografice, CNPD, domnul prof. 
Rotariu Traian, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj Napoca.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a prezidat lucrările seminarului, alături de domnul 
dr. Mihai Horga, afirmând în deschiderea evenimentului, că Parlamentul are un rol 
determinant: în crearea şi dezvoltarea unui cadru legislativ favorizant pentru rezolvarea 
problemelor ce privesc populaţia şi dezvoltarea; mobilizarea resurselor naţionale în scopul 
implementării Programului de Acţiune adoptat la Conferinţa Internaţională pentru Populaţie 
şi Dezvoltare, precum şi obiectivele Mileniului; facilitarea dialogului între instituţiile 
publice şi partenerii sociali pentru coordonarea măsurilor şi acţiunilor care să promoveze 
egalitatea  de şanse, reducerea sărăciei şi dezvoltarea socială.  Astfel, Parlamentul poate 
contribui la constituirea cadrului naţional pentru monitorizarea dezvoltării umane şi pentru 
susţinerea campaniilor de sensibilizare a factorilor de decizie faţă de problemele privind 
populaţia, tendinţele demografice şi consecinţele acestora asupra dezvoltării României.  

Doamna Maria Muga, secretar de stat, a descris, în alocuţiunea sa, tabloul general al 
schimbărilor demografice cu implicaţii pe termen mediu şi lung din România, subliniind 
faptul că populaţia ţării a scăzut cu un milion de persoane, în intervalul 1992-2005, şi 
continuă să scadă constant. Dacă în prezent, din cele 21,6 milioane de locuitori, 10,6 
milioane sunt adulţi, 5 milioane – tineri şi copii şi 6 milioane vârstnici, peste 50 de ani 
pensionarii vor reprezenta mai mult de jumătate din populaţia ţării. Pentru a putea face faţă 
acestor schimbări, prefigurate pentru anul 2050, Guvernul României a plecat, în elaborarea 
politicilor sale sociale, de la faptul că România are nevoie de politici sociale active, inclusiv 
demografice, care să ţină cont de aceste mutaţii radicale, de faptul că este necesară o 
creştere treptată a natalităţii, de nevoile specifice ale indivizilor de vârste diferite, de 
necesitatea valorizării potenţialului lor, indiferent de vârstă, în condiţiile corespunzătoare 
unei activităţi benefice de-a lungul întregii vieţii. MMSSF a răspuns acestor deziderate prin 
politicile de protecţie socială activă în direcţia sprijinirii familiei şi, pe cale de consecinţă, 
naşterii, educaţiei şi întreţinerii copiilor. 

Domnul Nicoale Botev a prezentat politicile de populaţie în contextul politicilor sociale, 
domnul Traian Rotariu, problemele prioritare şi opţiunile politice în abordarea problemei 
populaţiei, cartea verde a populaţiei României, iar domnul dr. Mihai Horga, mandatul global 
al UNFPA în domeniul populaţiei şi dezvoltării şi colaborarea cu parlamentele.  

Concluziile dezbaterii s-au concentrat în jurul necesităţii înfiinţării unei Comisii sau 
Subcomisii pentru populaţie şi dezvoltare, având în vedere importanţa domeniului pentru 
viitorul României şi complexitatea inter-relaţiilor dintre populaţie şi dezvoltare.  
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In ziua de 26 octombrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna preşedintă 

Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul secretar Ioan Aurel Rus, 
doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată 
Florentina Marilena Toma,  domnul deputat Tamas Sandor.  

 
 
 
 

PREŞEDINTĂ,  
 
         Minodora CLIVETI                                  

SECRETAR, 
 

      Dan Horaţiu BUZATU  
 

Întocmit:    
 
 
 

 
                         Expert, Irina Stupar 

          
Expert, Lucia-Cornelia Lepădatu 
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