PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse
pentru femei şi bărbaţi

Nr. 37/114/04.04.2007

Sinteza
lucrărilor Comisiei din zilele
de 27, 28 şi 29 martie 2007

Marţi, 27 martie
1. Participarea membrilor Comisiei la Reuniunea cu partenerii Proiectului şcolar
româno – italian cu tema “Egalitatea de şanse in sistemul de învăţământ într-o
Europa cu 27 de state membre”.
Miercuri, 28 martie
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 4/1953 – Codul Familiei, republicată (PL.X 149/2007).
Joi, 29 martie
1. Documentare privind „Derularea Campaniei paneuropene de luptă împotriva
violenţei împotriva femeilor”.
Marţi, 27 martie
Comisia pentru egalitatea de şanse petru femei şi bărbaţi a organizat Reuniunea cu
partenerii Proiectului şcolar româno – italian cu tema “Egalitatea de şanse in sistemul
de învăţământ într-o Europa cu 27 de state membre”.
La reuniune au fost participat, ca invitaţi, din partea :
- Agenţiei Naţionale a Egalităţii de Sanse (A.N.E.S.): doamna Maria Moţa,
preşedintă, domnişoara Cristina Fometescu, inspector, domnişoara Ana-Maria Rusu,
inspector;
- Ministerului Educaţiei şi Cercetării: doamna Megdonia Păunescu, director;
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- Consilului Naţional pentru Combaterea Discriminării, domnul Asztalos Csaba,
preşedinte şi doamna Aurora Martin, consilier;
- Organizaţiei de Femei a Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor Libere, doamna
Florentina Enache, şef compartiment Egalitate de şanse;
- Ambasadei Italiei la Bucureşti, domnul Cristiano Gallo, prim consilier şi domnul
Alberto Castaldini, ataşat cultural;
- Partenerilor italieni din cadrul proiectului: doamna profesoară Rosa Tocci,
doamna profesoară Paola Fumi, doamna profesoară Cesira Viozzi, de la Instituto
Tecnico Commerciale „A. Capriotti” din San Benedeto del Tronto, regiunea Mache,
Italia;
- Partenerilor români din cadrul proiectului: doamna profesoară Nicoleta
Davidescu, doamna profesoară Steriana Chetroiu, doamna profesoară Adelina Vâlcu,
doamna profesoară Stela Hălmăgeanu, de la Liceul „Ion Barbu” din Bucureşti;
- Societatea Română de Radiodifuziune: doamna Diana Spoială, asistent la
postul Radio România Cultural.
Au fost prezenţi, în cadrul întâlnirii, un grup de 30 elevi de la liceele angajate în
proiect, respectiv de la Instituto Tecnico Commerciale şi de la Liceul „Ion Barbu” din
Bucureşti.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a condus lucrările reuniunii.
In deschiderea lucrărilor, doamna preşedintă Minodora Cliveti a prezentat
participanţii precum şi importanţa acestui eveniment, în contextul activităţilor derulate de
Comisie în cadrul „Anului European al Egalităţii de şanse pentru Toţi-Anul 2007”,
subliniind faptul că este primul de acest gen în cadrul Comisiei. Doamna preşedintă
Minodora Cliveti a prezentat apoi mesajul domnului Bogdan Olteanu, preşedintele
Camerei Deputaţilor, adresat participanţilor.
Prin mesajul domniei-sale, domnul preşedinte Bogdan Olteanu a transmis
felicitări tinerilor precum şi organizatorilor proiectului şi a subliniat faptul că astfel de
întâlniri facilitează comunicarea şi aduc în atenţia tinerilor „rolul lor ca cetăţeni ai
Europei”. „Tinerii români se află astăzi în faţa unei noi provocări: ei trebuie să fie
performanţi nu numai în sistemul românesc de învăţământ, ci şi în cel european, pentru
ca ulterior să poată să îşi exprime competenţele pe piaţa liberă a muncii. Europa se
deschide în fata noastră cu toate oportunităţile despre care ştim, dar în acelaşi timp, ne
pune în faţa unei noi competiţii pentru performanţă, la nivel european”, se arată în
continuare în mesajul domniei-sale.
Domnul Cristiano Gallo, prim consilier şi domnul Alberto Castaldini, ataşat
cultural au evidenţiat relaţiile culturale, economice şi diplomatice dintre Italia şi
România, insistând asupra apropierii dintre cele două popoare şi manifestându-şi
aprecierea privind modalitatea de conlucrare a tinerilor în cadrul proiectului, precum şi
deschiderea de care a dat dovadă Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi
bărbaţi. De asemnea, domnul Cristiano Gallo a opinat că raportul dintre popoare este
mai important decât cel dintre instituţii, guverne, parlamente.
Luând cuvântul, domnul preşedinte Asztalos Csaba a exprimat cuvinte de laudă
cu privire la proiectul ambiţios realizat de copiii români şi italieni şi a menţionat că,la
rândul său,are o bună relaţie cu colegii din organismul similar italian.
Doamna preşedintă Maria Moţa a prezentat câteva activităţi ale ANES, în cadrul
„Anului European al Egalităţii de Şanse pentru Toţi – Anul 2007”, în care sunt incluşi
elevi şi a arătat disponibilitatea şi sprijinul cu privire la acţiuni şi proiecte viitoare.
Doamna director Megdonia Păunescu a subliniat faptul că pentru formarea
tinerilor de succes este nevoie de abordarea integrată a problematicii egalităţii de
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şanse, în cadrul dimensiunii europene a sistemului de învăţământ şi a transmis tinerilor
mesajul de succes al ministrului.
Din partea coordonatorilor români a luat cuvântul doamna profesoară Steriana
Chetroiu care a menţionat faptul că până în prezent elevii au realizat, în cadrul
proiectului, un glosar privind discriminarea de gen, au studiat legislaţia din România şi
Italia în domeniul egalităţii, au elaborat chestionare pentru elevi şi profesori, pentru a
vedea cum sunt înţelese noţiunile privind egalitatea şi discriminarea şi au analizat
modul în care se respectă egalitatea de şanse, selectând şi interpretând cazuri de
discriminare.
Din partea coordonatorilor italieni, doamna profesoară Rosa Tocci a arătat că
proiectul derulat în parteneriat cu copii români le oferă acestora, deschiderea către o
realitate în care distanţele nu contează şi care le va îmbogăţi, cu siguranţă, experienţa.
Doamna Florentina Enache a mulţumit pentru sprijin şi deschidere comisiei. A
prezentat obiectivele organizaţiei de femei a CNSLR Frăţia şi a evidenţiat buna
colaborare cu membrii comisiei.
Au luat apoi cuvântul elevi români şi italieni participanţi la discuţii, care au
evidenţiat atât particularităţile proiectului cât şi legăturile de prietenie care s-au creat cu
acest prilej.
Doamna vicepreşedintă Lia Ardelean si-a manifestat bucuria şi mulţumirea
pentru faptul că astfel de preocupări se regăsesc la tineri, doamna deputată Doina
Dreţcanu a asigurat elevii de întreaga disponibilitate iar domnul deputat Dragoş Ujeniuc
a subliniat faptul că tinerii vor realiza ceea ce nu au putut realiza adulţii.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a menţionat activităţile Comisiei în domeniu
egalităţii de şanse pentru copii şi tineri, inclusiv colaborarea cu societatea civilă în
cadrul proiectului „Parlamentul Tinerilor”.
In finalul reuniunii, doamna preşedintă Minodora Cliveti a precizat că speră ca
acest proiect să se multiplice şi a exprimat interesul, disponibilitatea şi sprijinul
membrilor Comisiei pentru astfel de activităţi, în decursul acestui an urmând a se
desfăşura o serie de activităţi menite să încurajeze şi să promoveze mesajul egalităţii
de şanse.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa.
Miercuri, 28 martie
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi.
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.
Pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii legislative
proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 4/1953 – Codul Familiei,
republicată (PL.X 149/2007).
Scopul propunerii legislative este de a modifica Legea nr.4/1953 – Codul
Familiei, în sensul instituirii vârstei minime unice de căsătorie de 18 ani, atât pentru
bărbaţi, cât şi pentru femei, în vederea înlăturării discriminării din legislaţia în vigoare.
Doamna Minodora Cliveti a supus la vot propunerea de avizare favorabilă a
iniţiativei legislative.
Supusă la vot, propunerea legislativă a fost avizată favorabil, cu unanimitate de
voturi (doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Lia Ardelean,
domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul

3

secretar Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina
Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, domnul deputat Dragoş Ujeniuc şi doamna
deputată Florentina Marilena Toma).
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă.
Joi, 29 martie
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.
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 „Campania paneuropeană de
luptă împotriva violenţei împotriva femeilor”.
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă.
In zilele de 27, 28 şi 29 martie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna
preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Lia Ardelean, domnul
vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, domnul secretar
Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina
Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată Florentina Marilena Toma
şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc.
A absentat de la lucrări doamna deputată Gabriela Creţu.

PREŞEDINTĂ,
Minodora CLIVETI

SECRETAR,
Ioan Aurel Rus

Întocmit:
Lucia-Cornelia Lepădatu,
consilier parlamentar
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