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Comisia pentru egalitatea de şanse        Nr. 45/262 /23.06.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 

 
 
 
 
 

           
Sinteza 

lucrărilor Comisiei din zilele   
de 20 şi 21 iunie 2006 

 
 
 
Marţi, 20 iunie 2006   
 

1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 14/2003 privind partidele politice (P.L.x. 342/25 
aprilie 2006), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

2. Alte probleme ale Comisiei. 
     

Miercuri, 21 iunie 2006 
 

1. Participarea la Conferinţa de presă - dezbatere cu tema „ Impreună, dincolo 
de graniţele doctrinelor politice”, organizată de Comisie în parteneriat cu 
Institutul Naţional Democrat şi Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România-
Forumul Ecumenic al Femeilor Creştine, cu participarea societăţii civile şi a 
mediului academic.  

         
    
Marţi, 20 iunie 2006  
 

La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Propunerii 
legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 14/2003 privind partidele 
politice (P.L.x. 342/25 aprilie 2006), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii partidelor politice nr. 14/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, vizând, printre altele, modul de întocmire a listelor de candidaţi de către 
partide, respectându-se paritatea între bărbaţi şi femei, obligaţia de a obţine cel puţin 
100.000 de voturi la nivel naţional pentru candidaturile depuse în oricare dintre 
scrutinurile pentru consiliile judeţene, consiliile locale, Camera Deputaţilor şi Senat, 
precum şi publicarea pe site-ul Ministerului Public a înregistrării şi radierii partidelor 
politice, potrivit Registrului partidelor politice. 
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 Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă în unanimitate, întrunind  un 
număr de 8 voturi „pentru” (doamna deputată Minodora Cliveti, doamna deputată 
Cornelia Ardelean, domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa 
Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată Florentina Marilena 
Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus şi domnul deputat Sandor Tamas). 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa. 
 
Miercuri, 21 iunie 2006 

 
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbatere cu tema „ Impreună, 

dincolo de graniţele doctrinelor politice”, organizată de Comisie în parteneriat cu 
Institutul Naţional Democrat şi Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România-
Forumul Ecumenic al Femeilor Creştine, cu participarea societăţii civile şi a mediului 
academic 

La reuniune au participat deputaţi/deputate, senatoare, reprezentanţi ai societăţii 
civile: Florentina Bocioc, Institutul National Democratic (NDI), Oana Baluţă, 
preşedinta FILIA/SNSPA, Elena Timofticiuc, AIDROM, Cristina Văileanu, Centrul 
Parteneriat pentru Egalitate; ai mediului academic: prof. univ. dr. Ştefania Mihăilescu,  
prof.univ. dr. Ion Bulei, Facultatea de Istorie/Universitatea Bucureşti, etc. 

În deschiderea dezbaterii doamna preşedintă Minodora Cliveti a semnalat 
împlinirea celor 60 de ani de la legiferarea dreptului de vot universal în România şi de 
extinderea dreptului de vot pentru femei, prin eliminarea restricţiilor privind veniturile, 
profesia, starea civilă, precum şi celor 67 de ani de la alegerea primei femei în 
Parlamentul României. 

Cu acelaşi prilej a avut loc lansarea volumului „Emanciparea Femeii Române”- 
studiu şi antologie de texte (1919 – 1948) - autoare Ştefania Mihăilescu. Doamna 
Ştefania Mihăilescu, cercetătoare în istorie, a descris parcursul colectării volumului 
impresionant de documente referitoare la contribuţia socială şi politică a unor 
personalităţi feminine pe care le exemplifică în lucrarea Emanciparea femeii 
române, publicată la Editura Ecumenică (volumul I care acoperă perioada 1815-
1918 şi volumul II pentru perioada 1919 –1948).  Prezent la eveniment, domnul prof. 
univ. dr. Ion Bulei a prezentat o serie de  personalităţi feminine importante pentru 
istoria ţării noastre din perioada interbelică.  

În continuare doamna Minodora Cliveti a propus constituirea Grupului 
Parlamentarilor Femei care îşi propune solidarizarea politicienelor din toate 
partidele pentru creşterea oportunităţilor de reprezentare a acestora în structurile 
alese. Domnia sa a apreciat ca importantă amiciţia între femei deoarece interesele 
acestora sunt comune, indiferent de apartenenţa politică, în condiţiile în care femeile  
sunt minoritare în Parlament dar majoritare în populaţie. Domnia sa a declarată că 
„pentru a reuşi să avem o justă reprezentare în structurile politice şi să promovăm 
iniţiativele ce pot contribui la îmbunătăţirea condiţiei femeilor în ţara noastră este 
foarte important să fim solidare”.  

 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa. 
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La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de 20 iunie a.c.: doamna 
preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul 
vicepreşedinte Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna 
deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată 
Florentina Marilena Toma,  domnul deputat Ioan Aurel Rus, domnul secretar Dan 
Horaţiu Buzatu. Au absentat de la lucrări doamna deputată Mona Muscă, observator 
în Parlamentul European şi doamna Gabriela Creţu, observator în Parlamentul 
European; şi în ziua de 21 iunie: doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, doamna 
deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas 
Sandor, doamna deputată Florentina Marilena Toma,  domnul deputat Ioan Aurel 
Rus, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu  şi doamna Gabriela Creţu. A absentat de 
la lucrări doamna Mona Muscă, observator în Parlamentul European.  
 
         PREŞEDINTĂ, 
 
    Minodora CLIVETI             

   
          

                                                Expert parlamentar, 
                                   Irina Stupar        
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