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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse               Nr. 37/382/18.10.2007 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

 

 

Proces verbal al 
lucrărilor Comisiei din zilele 
de 9, 10 şi 11 octombrie 2007 

 

          

           Marţi, 9 octombrie 2007  
 In proiectul ordinei de zi a fost înscrisă „Audiere privind strategia Ministerului 

Finanţelor Publice de includere a dimensiunii de gen la alocarea resurselor bugetare în 

cadrul construcţiei  bugetare a anului 2008”. 

 

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. 

 

La lucrările Comisiei au participat: 

- din partea Consiliului Naţional al Audiovizualului (C.N.C.D.): domnul 

Csaba Asztalos – preşedinte, domnul Dragoş-Tiberiu Niţă – membru în 

Colegiul Director, doamna Aurora Martin – consilier;  

- din partea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Sanse (A.N.E.S.): 

doamna Gabriela Asavei – şef serviciu, doamna Raluca Vărgălui – 

consilier juridic; 
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- din partea organizaţiei „Centrul de Dezvoltare Curriculara şi  Studii de 

Gen -  FILIA”, doamna Oana Băluţă - preşedinte. 

De la dezbateri a absentat reprezentantul Ministerului Economiei şi Finanţelor, 

care şi-a motivat în scris absenţa, datorită multiplelor activităţi legate de finalizarea 

bugetului pe anul 2008. 

 

Dezbaterile au evidenţiat faptul că nu există încă, în cadrul politicilor publice, 

preocupări în domeniul evaluării dimensiunii de gen la nivelul bugetului de stat şi a 

bugetelor locale, asupra modului în care repartizarea resurselor  influenţează negativ 

sau pozitiv, în diferite sectoare, egalitatea de şanse şi accesul egal al femeilor şi 

bărbaţilor, de asemenea nu există specialişti în acest domeniu. 

Domnul Csaba Asztalos a subliniat că în unele state, precum Germania, Franţa, 

există prevederi legale şi se prezintă anual rapoarte cu privire la „gender budgeting”. 

Doamna Oana Băluţă a exprimat opinia conform căreia ar trebui pregătiţi 

specialişti în acest domeniu iar la elaborarea bugetului ar trebui să existe un studiu de 

impact privind influenţa repartizărilor bugetare asupra bărbaţilor şi femeilor.  

Membrii Comisiei au apreciat că bugetul nu susţine suficient egalitatea de gen, 

exemplificând în acest sens, insuficienţa numărului de adăposturi pentru victimele 

violenţei, a numărului de locuri în creşe şi grădiniţe, discriminarea copiilor cu privire la 

nivelul diferit al alocaţiei de stat, discriminarea cu privire la acordarea tichetelor de 

creşă. 

Totodată, dezbaterile au evidenţiat necesitatea ca A.N.E.S. să colaboreze mai 

intens cu instituţiile şi autorităţile publice pentru a face cunoscute alocările şi influenţa 

acestora privind susţinerea egalităţii de şanse. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 

 Miercuri, 10 octombrie 2007  
 In proiectul ordinei de zi au fost inscrise următoarele puncte:  

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea şi  completarea 

Legii învăţământului nr.84/1995 (Pl.x.558/2007) ; 

2. Dezbaterea şi avizarea în  procedură de urgenţă a proiectului  de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2007 pentru modificarea 

Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi de asigurări sociale ale 

poliţiştilor (PL.x.629/2007). 
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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. 

 

 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995 

(Pl.x.558/2007), Camera Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

 Cu unanimitate de voturi ( 8 voturi „pentru” - doamna deputată Minodora Cliveti - 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean -  vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul 

deputat Ioan Aurel Rus - secretar, doamna deputată Olguţa Cocrea, domnul deputat 

Tamas Sandor şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc ), propunerea legislativă a fost 

avizată favorabil de către membrii Comisiei. 

 La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea în  procedură 

de urgenţă a proiectului  de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.83/2007 pentru modificarea Legii nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte drepturi 

de asigurări sociale ale poliţiştilor (PL.x.629/2007), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

 Cu unanimitate de voturi ( 8 voturi „pentru” - doamna deputată Minodora Cliveti - 

preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean -  vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat  Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul 

deputat Ioan Aurel Rus - secretar, doamna deputată Olguţa Cocrea, domnul deputat 

Tamas Sandor şi domnul deputat Dragoş Ujeniuc ), proiectul de lege a fost avizat 
favorabil de către membrii Comisiei. 

 

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă. 

 

 Joi, 11 octombrie 2007  
 In proiectul ordinei de zi a fost înscrisă „Documentare privind efectele migraţiei 

asupra familiilor, în special asupra copiilor rămaşi acasă”. 

Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat deschisă şedinţa.  
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Doamna preşedintă Minodora Cliveti a supus aprobării proiectul ordinii de zi. 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

 Membrii Comisiei au continuat, în cadrul Comisiei, documentarea referitor la 

această problematică, ca urmare a dezbaterilor pe această temă, avute în cadrul unor 

şedinţe anterioare, precum şi a studiilor şi cercetărilor recent publicate.  

 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat şedinţa închisă.  

 

 In zilele de 9, 10 şi 11 octombrie 2007, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: 

doamna deputată Minodora Cliveti - preşedinte, doamna deputată Lia Ardelean -  

vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, domnul deputat  

Dan Horaţiu Buzatu - secretar, domnul deputat Ioan Aurel Rus - secretar, doamna 

deputată Olguţa Cocrea, domnul deputat Tamas Sandor şi domnul deputat Dragoş 

Ujeniuc.  

 Au absentat: doamna deputată Gabriela Creţu, doamna deputată Doina 

Dreţcanu, doamna deputată Marilena Florentina Toma. 

 

 

 

                   PREŞEDINTĂ,      
      

         Minodora CLIVETI                 
 

                       

           SECRETAR, 
                                                 
                                                               Ioan Aurel RUS                                   
                        
 
 

 
Intocmit:    

         Lucia-Cornelia Lepădatu, 
          consilier parlamentar                            


