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Marţi, 10 mai 2005 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Dezbateri preliminare privind iniţierea unor propuneri legislative. 
 2. Alte probleme curente ale comisiei. 
Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Membrii comisiei au adus în discuţie necesitatea de a se interveni cu modificări şi 

completări, în sensul introducerii  principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 
în cuprinsul unor acte normative, cu referiri concrete la : finanţarea partidelor politice 
şi a campaniilor electorale, egalitatea salarială, concilierea vieţii profesionale cu viaţa 
de familie. 

 
Miercuri, 11 mai 2005 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Abordarea dimensiunii de gen în educaţie. 
2.  Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului cu 

privire la privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale, adoptat la New 
York la 9 septembrie 2002 ( P.L.X. 164/09.05.2005 ) 

La dezbatere a participat ca invitat, din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, 
doamna Daniela Călugăru - inspector general, responsabilă cu implementarea 
Programului Naţional „Educaţia pentru sănătate în şcoala românească” şi egalităţii de 
gen. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă tema „Abordarea dimensiunii de 

gen în educaţie”.  
Doamna deputat Minodora Cliveti, preşedinta comisiei, a deschis şedinţa şi a 

informat membrii comisiei că, din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, deşi a  

Administrator



fost invitat domnul Ministru Mircea Miclea, în conformitate cu prevederile art. 51 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, la şedinţă participă doamna Daniela Călugăru, 
inspector general. Doamna preşedintă Minodora Cliveti invită reprezentanta 
Ministerului Educaţiei şi Cercetării să prezinte punctul de vedere al acestuia cu privire 
la subiectul aflat în dezbatere, respectiv asupra modului de aplicare a principiului 
egalităţii de şanse în domeniul educaţional. 

Doamna Daniela Călugăru a prezentat succint conţinutul Programului Naţional 
„Educaţie pentru sănătate”, program opţional şi adresat elevilor din casele I-a – XII-a. 
In opinia invitatei, dimensiunea de gen se regăseşte integrată în cuprinsul 
programului, în toate modulele Curriculum-ului de „Educaţie pentru sănătate”. 
Invitata a menţionat că obiectivele urmărite prin acest program vizează : educarea 
elevilor pentru un stil de viaţă mai sănătos; facilitarea accesului acestora la informaţii 
corecte şi avizate; realizarea, indirect, a educaţiei adulţilor; diminuarea numărului de 
îmbolnăviri şi reducerea comportamentelor cu risc. De asemenea s-au avut în vedere ; 
adecvarea curriculum-ului la contextul socio-cultural naţional; racordarea acestuia la 
evoluţiile în domeniu înregistrate în plan internaţional; pertinenţa şi transparenţa 
curriculum-ului în raport cu obiectivele educaţionale. Totodată, construirea 
programelor şcolare a ţinut cont de : nivelul, varietatea şi complexitatea intereselor 
educaţionale ale elevilor; ritmul multiplicării permanente a domeniilor cunoaşterii şi a 
nevoilor de educaţie; exigenţele formării personalităţii elevului într-o lume în 
schimbare. Programul Naţional „Educaţie pentru sănătate” cuprinde un număr de 
7.700 cadre didactice – atestate în urma unor cursuri de formare, şi un număr de 
700.000 elevi înscrişi la acest opţional, cu tendinţă de creştere în anii următori.  
    Intrebările membrilor comisiei s-au referit la : sistemul de carieră pentru femeia 
cadru didactic, ponderea femeilor cadre didactice în funcţii de conducere în sistemul 
de învăţământ, egalitatea în plan salarial între acestea şi colegii lor bărbaţi, egalitatea 
de gen şi cifrele de şcolarizare, consilierea privind alegerea carierei, accesul fetelor la 
anumite discipline care să le confere acces nediscriminatoriu pe piaţa muncii, educaţia 
elevilor în spiritul respectării drepturilor omului şi egalităţii între femei şi bărbaţi. 
   Concluzia membrilor comisiei a fost aceea că acest Program Naţional „Educaţie 
pentru sănătate” – opţional, nu este suficient pentru actualitatea tematicii privind 
abordarea de gen în sistemul educaţional, pentru schimbarea mentalităţilor şi 
comportamentului copiilor-viitori adulti, în condiţiile în care egalitatea de gen este un 
principiu european consacrat şi înscris în proiectul tratatului constituţional. 
   Comisia recomandă Ministerului Educaţiei şi Cercetării introducerea, obligatorie, în 
programele naţionale de educaţie, a unor module care să cuprindă teme, abordări şi 
activităţi privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi.  
   Doamna preşedintă Minodora Cliveti a mulţumit reprezentantei Ministerului 
Educaţiei şi Cercetării pentru participare şi  a asigurat-o de sprijinul şi disponibilitatea 
membrilor comisiei de a colabora pentru îmbunătăţirea cadrului legislativ din 
domeniu.   
 La punctul doi al ordinii de zi a fost înscrisă „Dezbaterea şi avizarea 
proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului cu privire la privilegiile şi 
imunităţile Curţii Penale Internaţionale, adoptat la New York la 9 septembrie 
2002 ( P.L.X. 164/09.05.2005 )” 
 In conformitate cu prevederile art. 89 şi 108 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost 
sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru ratificarea 
Acordului cu privire la privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale, 



adoptat la New York la 9 septembrie 2002, transmis cu adresa nr. 
PL.X.164/09.05.2005.  
 Comisia a dezbătut proiectul de lege, menţionat mai sus, potrivit prevederilor art. 
60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
    Membrii comisiei  au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de 
motive, Acordul cu privire la privilegiile şi imunităţile Curţii Penale 
Internaţionale şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 367/14.04.2005. 
 Acordul cu privire la privilegiile şi imunităţile Curţii Penale Internaţionale  a 
intrat în vigoare la data de 22 iulie 2004 şi a fost semnat de 62 de state şi ratificat de 
20 de state. Importanţa intrării în vigoare a Acordul cu privire la privilegiile şi 
imunităţile Curţii Penale Internaţionale, şi implicit importanţa ratificării lui de 
către România, se justifică prin necesitatea asigurării functionalităţii Curţii Penale 
Internaţionale, impunându-se, în consecinţă, garantarea imunităţilor şi a privilegiilor 
esenţiale îndeplinirii obiectivelor sale 
    In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, ca proiectul de lege să fie avizat 
favorabil. 
 
    Joi, 12 mai 2005 
    Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbateri preliminarii privind iniţierea unor propuneri legislative. 
    Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă tema „Dezbateri preliminarii 
privind iniţierea unor propuneri legislative”. 
    Membrii comisiei au luat în dezbatere posibilitatea de a iniţia propuneri legislative 
şi au discutat unele aspecte referitor la amendarea prevederilor Legii nr. 202/2002 
privind egalitatea de şanse, respectiv, a componentei educaţionale a acesteia, conform 
concluziei rezultate în urma audierii  reprezentantei Ministerului Educaţiei şi 
Cercetării, din cadrul şedinţei precedente. 
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