
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse       Nr.  45/321/04.11.2005 
           între femei şi bărbaţi 
 
 
                            

Sinteza lucrărilor Comisiei  
din zilele de 31 octombrie şi 1, 2, 3 noiembrie 2005 

 
 
 Luni, 31 octombrie 2005 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 1. Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2006 – studiu individual. 
   
 Marţi, 1 noiembrie 2005

1. Proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 – studiu  
individual. 
  
 Miercuri, 2 noiembrie 2005 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 1.  Bugetele alocate Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Sanse şi 
Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei, instituţii subordonate Ministerului   
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, pe anul 2006   -  AUDIERE 
  
 Joi, 3 noiembrie 2005 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Proiectul de Lege privind Statutul minorităţilor naţionale din România –  
documentare.  
  
 Luni, 31 octombrie 2005  
 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Membrii Comisiei s-au documentat asupra Proiectului Legii bugetului de stat 
pe anul 2006.  
 Marţi, 1 noiembrie 2005 
 Sedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 
 Membrii Comisiei s-au documentat asupra Proiectului Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pe anul 2006. 
 Miercuri, 2 noiembrie 2005 
 Sedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La dezbatere au participat : din partea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei – doamna Mihaela Arteni, director, doamna Cristina Stroe, inspector şi 
doamna Cristina Călin, consilier; din partea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de 
Sanse – doamna Maria Moţa, preşedintă şi domnul Marian Negrea, inspector; din 
partea  Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei – domnul Corneliu Gavaliugov, 
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preşedinte şi domnul Dan Cezar Chioibaşu, director; din partea Agenţiei Naţionale 
pentru Persoane Handicapate – doamna Iulia Cîrcei, secretar general şi doamna 
Gabriela Coman, sef serviciu. 
 Pe ordinea de zi  s-a aflat audierea reprezentanţilor instituţiilor sus 
menţionate, subordonate Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei privind 
bugetele alocate pe anul 2006. 
 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a arătat că în proiectul de buget 
pe anul 2006,  la misiunea şi activitatea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei, din cadrul „Documentului de politici publice sectoriale, strategie şi 
coordonarea politicilor structurale pentru anul 2006 şi perspectiva 2007-2009” nu fac 
referiri la „Egalitatea de şanse”, de asemenea la „Imbunătăţirea actualului cadru 
legislativ „ iar la „Imbunătăţirea cadrului instituţional” apare prevăzută Agenţia 
Naţionale pentru Egalitatea de Sanse cu structurile acesteia, obiectiv care a fost 
realizat. In continuare, doamna deputată Cornelia Ardelean a rugat invitaţii să 
prezinte activităţile, proiectele, programele  şi strategiile pentru anul 2006, inclusiv 
cele cu finanţare externă, şi, corespunzător, să facă menţiuni referitor la bugetele 
alocate instituţiilor pe care le reprezintă dar şi la sarcinile ce le revin prin prisma 
raportului de ţară. 
 Reprezentanţii Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei precum şi 
cei ai Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Sanse şi ai Agenţiei Naţionale pentru 
Protecţia Familiei au făcut o scurtă prezentare a strategiei şi problematicii viitoare a 
acestor instituţii şi au subliniat faptul că sunt prevăzute în proiectul de buget sumele 
necesare funcţionării şi realizării obiectivelor acestora. In acelaşi timp, deputatii 
membri ai Comisiei au primit asigurări că pentru alte solicitări care ar putea interveni 
se vor putea aloca de către domnul Ministru, sume suplimentare, prin redistribuire. 
Doamna preşedintă Maria Moţa a adăugat că în angajamentul României pentru 2006 
se află realizarea independenţei ANES şi constituirea structurilor teritoriale ale 
acesteia şi că se lucrează în prezent la acestea.  Domnul preşedinte Gavaliugov a 
precizat că ANPF derulează parteneriate cu organizaţii neguvernamentale în 
domeniul combaterii violenţei în familie şi are în proiect programe şi parteneriate 
internaţionale.  
 Joi, 3 noiembrie 2005 
 Sedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 

Membrii Comisiei s-au documentat asupra Proiectului de Lege privind Statutul 
minorităţilor naţionale din România. 

  
 La lucrările comisiei au fost prezenţi luni, 31 octombrie toţi cei 6 membri ai 
Comisiei iar în zilele de 1, 2 şi 3 noiembrie un număr de 5 deputaţi. 
             
 
 
 
               PREŞEDINTĂ, 
 
 MINODORA CLIVETI    
      
     SECRETAR, 
      ---------------   
 
 
 
        Expert Parlamentar,          
        Lucia-Cornelia Lepădatu 
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