
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse          Nr. 37/50/28.02.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 
 

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele 
de 20, 21 şi 22 februarie 2007 

 
 

Marti,  20 februarie 2007  
 
1. Documentare privind legislaţia comunitară şi internaţională în domeniul 

egalizării vârstei de pensionare. 
  

Miercuri, 21 februarie 2007  
 

 1. Audiere cu tema „Respectarea Convenţiei pentru eliminarea oricăror forme de 
discriminare împotriva femeii (CEDAW)” şi prezentarea rapoartelor României la 
aceasta. 
 

Joi,  22 februarie 2007 
  

 1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind statutul majorităţii 
cetăţenilor de naţionalitate română (Pl.x 15/2007). 

 
 
Marti,  20 februarie 2007  
 
Pe ordinea de zi s-a aflat documentarea privind legislaţia comunitară şi 

internaţională în domeniul egalizării vârstei de pensionare. 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
Membrii comisiei s-au documentat cu privire la privind legislaţia comunitară şi 

internaţională în domeniul egalizării vârstei de pensionare şi au avut discuţii asupra 
modalităţilor prin care egalizarea s-ar putea produce în România. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
 
Miercuri, 21 februarie 2007  

 
 Pe ordinea de zi s-a aflat audierea cu tema „Respectarea Convenţiei pentru 
eliminarea oricăror forme de discriminare împotriva femeii (CEDAW)” şi prezentarea 
rapoartelor României la aceasta. 
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Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
La şedinţa Comisiei au participat, ca invitaţi, conform prevederilor art.54 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat:  
- din partea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Sanse (A.N.E.S.): 

doamna Maria Moţa – preşedintă, doamna Ana-Maria Rusu-inspector şi 
domnul Paul Nicolescu-inspector; 

- din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 
(C.N.C.D.), doamna Aurora Martin-consilier. 

 La lucrările Comisiei a participat şi doamna Florentina Enache, şef departament 
Egalitate de şanse din cadrul Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere (C.N.S.L.R.) 
– „FRǍŢIA”. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a deschis lucrările Comisiei prezentând 
invitaţii şi precizând motivele care stau la baza acestei audieri. Astfel, prin modificarea 
şi completarea substanţială a Legii nr.202/2002, republicată, realizată de către Comisie, 
în iulie 2006, domnia-sa a arătat că s-au creat premizele, precum şi mecanismele 
pentru realizarea „de facto” a a egalităţii de  şanse între femei şi bărbaţi, ceea ce 
constituie un suport pentru luarea unor măsuri, la nivel instituţional, în vederea 
respectării angajamentelor României în domeniu.  
 Invitată să prezinte situaţia României privind respectarea CEDAW, doamna 
Maria Moţa – preşedintă A.N.E.S., a prezentat modul de lucru al Comitetului ONU 
pentru CEDAW şi a punctat recomandările făcute de acest Comitet. Ultimul Raport-cel 
de-al 6-lea, al României, a fost prezentat în anul 2006 iar următorul se va depune şi va 
fi susţinut în faţa Comitetului în anul 2011. 
 Discuţiile s-au concentrat apoi pe punctele critice evidenţiate în raport şi pentru  
care România trebuie să găsească soluţii de rezolvare, precum şi pe măsurile pe care 
A.N.E.S. şi instituţiile implicate trebuie să le adopte.  
 A.N.E.S. a transmis ministerelor cu atribuţii în domeniu, conform solicitării 
Comitetului, observaţiile finale la raport, pentru ca eforturile să fie orientate asupra 
domeniilor deficitare iar măsurile să fie în totalitate aplicate.    
 Observaţiile finale, recomandările şi îngrijorările Comitetului vizează: 

- absenţa datelor statistice ventilate pe sexe, etnie, grupe de vârstă şi tip 
de zonă (urbană şi rurală) face imposibilă evaluarea actuală a situaţiei 
femeilor în ceea ce priveşte discriminarea şi urmărirea tendinţelor în 
timp; 

- este nevoie de introducerea de indicatori care să cuantifice impactul 
legilor, politicilor şi planurilor de acţiune şi să evalueze progresul realizat 
privind obţinerea „de facto” a egalităţii între femei şi bărbaţi; 

- cadrul legal, instituţional şi politic privind promovarea egalităţii între femei 
şi bărbaţi şi eliminarea discriminării împotriva femeilor; 

- sunt necesare campanii de sensibilizare a populaţiei privind 
reglementările în domeniul prevenirii şi eliminării discriminării împotriva 
femeilor şi sporirea accesului femeilor la justiţie; 

- intensificarea pregătirii personalului din sistemul judecătoresc privind 
cunoaşterea instrumentelor internaţionale legale referitoare la 
combaterea discriminării; 

- întărirea mecanismului instituţional naţional existent prin sporirea 
vizibilităţii, puterii de decizie şi a resurselor umane şi financiare ca 
acesta să-şi poată realiza efectiv mandatul; 
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- accelerarea măsurilor efective pentru creşterea numărului de 
 femei în corpurile alese sau numite, inclusiv prin schimbarea 
 legislatiei şi adoptarea de măsuri pozitive pentru a se ajunge la 
 îndeplinirea obligaţiei autorităţilor publice, de a se asigura „un 
 număr  echilibrat şi echitabil de reprezentanţi femei şi bărbaţi”, 
 aşa cum prevede Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse 
 între femei şi bărbaţi; 

- monitorizarea cazurilor de violenţă care se află spre soluţionare în 
 instanţele judecătoreşti; 

- asigurarea de mijloace de redresare şi protecţie a femeilor-victime 
 ale violenţei, inclusiv mijloace financiare; 

- îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a femeilor pentru a 
 elimina vulnerabilitatea acestora în faţa traficanţilor; 

- implementarea de programe şi politici privind asigurarea accesului 
 efectiv al femeilor la informaţii şi servicii de îngrijire a sănătăţii şi 
 extinderea  programelor de educare a sănătăţii sexuale şi 
 reproductive; 

- politici naţionale privind  eliminarea discriminării cu care se 
 confruntă femeile rrome; 

- intensificarea eforturilor pentru a se asigura că toate programele 
 pentru crearea locurilor de muncă să conducă la eliminarea 
 diferenţierilor profesionale şi salariale între femei şi bărbaţi şi 
 creşterea salariilor în sectoarele dominate de femei; 

- intensificarea eforturilor privind promovarea de politici şi programe  
 privind egalitatea de şanse  pentru femeile din mediul rural; 

- realizarea de statistici pentru situaţia femeilor în vârstă şi a 
 femeilor cu handicap. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean,  
precum şi doamna deputată Doina Dreţcanu au solicitat să fie transmise Comisiei 
propunerile A.N.E.S. privind măsurile ce trebuie luate pentru punerea în practică a 
recomandărilor Comitetului. 

In continuarea şedinţei, doamna preşedintă Minodora Cliveti a recomandat 
realizarea unei mese rotunde cu toate instituţiile cu atribuţii în domeniu, pentru a se  
ajunge la rezultate concrete şi pozitive în domeniu, având în vedere prevederile legale 
în materie. 

Membrii Comisiei au fost de acord cu trimiterea unor scrisori acestor instituţii dar 
şi cu transmiterea către Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, Uniunea 
Interparlamentară şi Organizaţia Naţiunilor Unite a concluziilor Comisiei cu privire la 
respectarea CEDAW.  

 Doamna preşedintă Maria Moţa a făcut apoi unele precizări cu privire la 
activităţile A.N.E.S. în cadrul „Anului European al Egalităţii de şanse pentru Toţi – Anul 
2007”.  
 In încheierea lucrărilor, doamna preşedintă Minodora Cliveti a informat membrii 
Comisiei şi a obţinut acordul acestora, cu privire la solicitarea C.N.S.L.R. – „FRǍŢIA”, 
prin intermediul doamnei Florentina Enache, de a se organiza o dezbatere privind 
egalitatea de şanse, la Camera Deputaţilor, cu un grup de elevi, în cadrul unui 
parteneriat româno-italian între aceştia. 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 
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Joi,  22 februarie 2007    
  

 Pe  ordinea  de zi  s-a  aflat  dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative privind 
statutul majorităţii cetăţenilor de naţionalitate română (Pl.x 15/2007). 
 Având în vedere absenţa iniţiatorilor, doamna preşedintă Minodora Cliveti a 
propus amânarea dezbaterilor pentru o sedinţă viitoare şi a declarat şedinţa închisă. 
 

In zilele de 20, 21, 22 februarie 2007, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: 
doamna deputat Minodora Cliveti-preşedintă, doamna deputat Cornelia Ardelean- 
vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak-vicepreşedinte, domnul deputat Dan 
Horaţiu Buzatu-secretar, domnul Ioan Aurel Rus-secretar, doamna deputat Olguţa 
Cocrea, doamna deputat Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor şi doamna 
deputat Florentina Marilena Toma.  

 
 Au absentat de la lucrări: doamna deputat Gabriela Creţu şi doamna deputat 
Monica Octavia Muscă. 

 
 
 
 

     
        PREŞEDINTĂ, 
           
  Minodora CLIVETI                     

 
 

      SECRETAR, 
 

       Ioan Aurel Rus  
        

 
 
 
 
 
 

                                                                                         Întocmit:    
 

          Lucia-Cornelia Lepădatu, 
           consilier parlamentar     
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