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Luni, 13 noiembrie 2006 
 

     1. Documentare privind modificările aduse legislaţiei privind egalitatea de şanse – 
 OUG nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind 
 egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 
 

 Marţi, 14 noiembrie 2006 
 

     1.  „Consolidarea şi extinderea GRUPULUI FEMEILOR  PARLAMENTAR 
 (GFP)” - dezbaterea obiectivelor acestuia. 
 
 

Luni,  13 noiembrie 2006 
  
 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat documentarea privind modificările 
aduse legislaţiei privind egalitatea de şanse –  OUG nr. 56/2006 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 
 Membrii Comisiei s-au documentat asupra prevederilor legislative sus-
menţionate, au analizat posibilitatea amendării acestora şi au formulat împreună 
amendamente. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa. 
 
 In ziua de 13 noiembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa Cocrea, 
doamna deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată 
Florentina Marilena Toma.  
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 Au absentat de la lucrări: domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată 
Gabriela Creţu şi doamna deputată Mona Muscă. 

 
Marţi, 14 noiembrie 2006 

  
 Comisia pentru  egalitatea de  şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru egalitatea de şanse din Senat au desfăşurat împreună 
şedinţa.  
 Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean şi doamna 
preşedintă Cornelia Cazacu.  
  
 La şedinţă au participat ca invitaţi: 
 - doamnele senator: Cornelia Cazacu, Doina Silistru, Irina Loghin; 
 - doamnele deputat: Liana Dumitrescu, Rovana Plumb, Oana Manolescu, Anca 
Constantinescu, Angela Buciu, Ionela Pop Bruchental; 
 - doamna Georgeta Ionescu, Secretar General al Camerei Deputaţilor;  
 - reprezentanţi ai Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Sanse (ANES): 
doamna Andra Croitoru şi domnul Marian Tănase – consilieri; 
 - reprezentanţi ai „Institutului Naţional Democrat” (NDI): domnul Scott Andersen, 
director pentru România şi doamna Cristina Văileanu, directoare de programe pentru 
femei; 
 - reprezentanţi ai Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională 
(USAID): doamna Cate Johnson, director oficiu şi doamna Daniela Farcaş, asistent 
proiecte; 
 - doamna Sonja Lokar, coordonatoare a Centrului Regional pentru Egalitate de 
Gen  ((Gender Task Force – GTF) din cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de 
Sud-Est; 
  - doamna Florentina Bocioc, director executiv la Asociaţia „ACCEPT”. 
 
 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat tema „Consolidarea şi extinderea 
GRUPULUI FEMEILOR  PARLAMENTARE (GFP)” - dezbaterea obiectivelor acestuia. 
 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a prezentat scopul reuniunii şi a facut 
o scurtă trecere în revistă a evenimentelor care au precedat  acest eveniment, arătând 
că solidarizarea femeilor parlamentar este foarte importantă pentru susţinerea legislaţiei 
şi politicilor publice în domeniul drepturilor femeilor şi promovarea statutului acestora. 
Astfel, domnia-sa a arătat că, la data de 21 iunie 2006, Comisia pentru egalitatea de 
şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor a iniţiat, la propunerea doamnei 
preşedintă Minodora Cliveti, în cadrul evenimentului prilejuit de lansarea volumului 
„Emanciparea Femeii Române”- studiu şi antologie de texte (1919 – 1948) a autoarei 
Ştefania Mihăilescu, propunerea privind  constituirea „Grupului Parlamentarilor Femei 
(GFP)”. 
 Sloganul acelui eveniment a fost : <<ÎMPREUNĂ, DINCOLO DE GRANIŢELE 
DOCTRINELOR POLITICE; PARTIDE DIFERITE, INTERESE COMUNE, 
POLITICIENELE  „MINORITARE  DAR  SOLIDARE ”>>. 
 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a menţionat apoi că iniţiativa Comisiei 
s-a bucurat, încă de la început, de sprijinul Institutului Naţional Democrat (NDI), iar 
ulterior, la aceasta a achiesat şi Comisia pentru egalitatea de şanse din Senat, astfel 
încât, astăzi, se pune problema „consolidării şi extinderii grupului femeilor  parlamentar”, 
în şedinţă comună împreună cu Comisia pentru egalitatea de şanse din Senat, 
obiectivele urmărite în dezbaterea, ce face obiectul şedinţei, fiind: relansarea propunerii 
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de aderare la Grupul Femeilor Parlamentar din Parlamentul României şi etape în 
consolidarea grupului; exemple de bune practici din Europa de Sud-Est, privind 
funcţionarea unor astfel de grupuri şi beneficiile acestor asocieri; propunerea unei liste 
de obiective de acţiune pe termen scurt; prezentarea studiului statistic privind 
participarea femeilor la viaţa politică din România, realizat în 2006 de ANES. 
 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a prezentat, de asemenea, scopul  
principal al constituirii, consolidării şi extinderii Grupului Parlamentarilor Femei, şi 
anume, realizarea “amiciţiei politice” între femeile din parlament şi solidarizarea 
acestora pentru: susţinerea proiectelor şi iniţiativelor legislative care au impact asupra 
condiţiei femeilor în familie şi societate; identificarea nevoilor specifice femeilor şi 
includerea acestora ca priorităţi  pe  agenda  parlamentară; susţinerea reciprocă a 
proiectelor şi iniţiativelor sau amendamentelor legislative ale membrelor Grupului;  
sensibilizarea factorilor de decizie politică, economică, financiară, asupra problemelor 
cu care se confruntă femeile; îmbunătăţirea imaginii femeilor din Parlament prin 
creşterea vizibilităţii activităţii acestora; colaborarea cu mass-media şi cu organizaţiile 
neguvernamentale în vederea valorizării contribuţiei femeilor la viaţa politică; creşterea 
participării femeilor la viaţa politică, la toate nivelurile de decizie; abordarea activităţii 
Parlamentului într-o modalitate deschisă, prietenoasă faţă de societate şi cetăţeni, 
femei şi bărbaţi; transmitere de mesaje şi puncte de vedere comune către conduceriile 
camerelor asupra aspectelor importante privind situaţia femeilor; colaborarea cu 
grupurile similare din parlamentele naţionale şi implicarea în activitatea reţelelor 
regionale şi europene ale femeilor politiciene. 
 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a menţionat că acest grup ar trebui să 
se implice şi să găsească modalităţi privind susţinerea candidaturilor feminine în cadrul 
procesului electoral la toate nivelurile şi recomandă implicarea parlamentarelor în 
acţiuni concrete privind campania paneuropeană privind combaterea violenţei împotriva 
femeilor, „Anul european al Egalităţii de Sanse pentru Toţi - Anul 2007”. Domnia-sa a 
rugat colegele parlamentar să se pronunţe asupra unor chestiuni administrative privind 
organizarea şi funcţionarea grupului. 
 
 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a opinat că, fără implicarea activă a 
grupului în lansarea şi susţinerea desfaşurării "Campaniei paneuropene de combatere a 
violenţei împotriva femeilor, inclusiv a violenţei domestice", iniţiată de Adunarea 
Parlamentară a Consiliului Europei şi adresată parlamentelor naţionale, în perioada 
2006-2008, această campanie nu va avea eficienţa iar scopul acesteia nu va putea fi 
atins.  
 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean şi doamna deputat Doina Dreţcanu au  
precizat că Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu 
modificările şi completările ulterioare, ar trebui să ofere o definiţie juridică mai clară  
pentru termenul „reprezentarea echitabilă şi echilibrată a femeilor şi bărbaţilor” la toate 
nivelurile decizionale şi în propunerea candidaţilor la alegerile locale, generale şi pentru 
Parlamentul European şi, eventual, stabilirea unor sancţiuni pentru nerespectarea art. 
22 alin. 1 si art. 23, alin.1,2,3. 
 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a informat auditoriul cu privire la 
amendamentele Comisiei, precum şi ale domniei-sale privind reprezentarea 
candidaturilor feminine la alegerile pentru Parlamentul European, menţionând că ar 
trebui şi aici solidarizare. 
 Doamna Sonja Lokar, coordonatoare a Gender Task Force (Grupul de Acţiune 
pentru Gen) din cadrul Pactului de Stabilitate, a prezentat exemple de bune practici din 
Europa de Sud-Est, privind funcţionarea unor astfel de grupuri şi beneficiile acestor 
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asocieri, domnia-sa având o bogată experienţă în domeniu şi desfăşurând foarte multe 
activităţi privind cooperarea femeilor parlamentar în România şi zona Balcanilor. 

„După mai bine de 15 ani, democraţiile tinere din Europa de Sud-Est s-au 
maturizat în destule privinţe, mai puţin în ceea ce priveşte reprezentarea femeilor în 
poziţii de decizie politică, economică şi financiară. Deşi în toate aceste state femeile 
constituie cel puţin jumătate din totalul populaţiei, la nivel parlamentar reprezintă mai 
puţin de o treime. În aceste condiţii, pentru a se face auzite, femeile parlamentare 
trebuie să-şi unească glasurile. Sunt convinsă că şi în România acest lucru începe să 
se întâmple, întrucat femeile din Parlament şi-au descoperit interesele comune, dincolo 
de ideologiile politice pe care le reprezintă. Le urez mult succes!” a spus doamna Sonja 
Lokar, Preşedinta Centrului Regional pentru Egalitate de Gen (Gender Task Force) din 
cadrul Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, invitată specială a reuniunii. 
Doamna Lokar a expus participantelor experienţa constituirii şi funcţionării unor astfel 
de grupuri ale femeilor din parlamentele naţionale ale statelor din regiune. 

Doamna Sonja Lokar a invocat necesitatea obţinerii sprijinului, mai ales financiar, 
din surse externe şi utilizarea bunelor practici în domeniu, pentru ca femeile politician să 
se poată solidariza pentru a susţine proiectele şi iniţiativele legislative care au impact 
asupra condiţiei femeilor în familie şi societate, pentru creşterea vizibilităţii activităţii lor 
şi, mai ales, pentru creşterea participării femeilor la viaţa politică, la toate nivelurile de 
decizie.  

În momentul de faţă, a arătat domnia-sa, în România femeile reprezintă mai puţin 
de 11%  dintre parlamentari, în vreme ce în Bulgaria reprezintă 21%, în Macedonia 
27,5%, în Croatia 17,8%, iar în Slovenia s-a reuşit impunerea unei reprezentări de cel 
puţin 40% a fiecărui sex, în alegerile pentru Parlamentul European. 
 Toate aceste state au beneficiat de fonduri externe şi de expertiză şi consultanţă 
internaţională dar şi de ajutorul ONG-urilor active pe domeniul politic şi de gen. In toate 
aceste state există grupuri informale ale femeilor parlamentar, grupuri de lobby foarte 
bine organizate şi puternice care au reuşit să impună adoptarea unei legislaţii favorabile 
în sprijinul femeilor iar componentele grupului au lucrat şi în interiorul propriilor partide 
pentru a obţine sprijinul colegilor, au construit grupuri puternice de femei şi în propriile 
partide. Foarte important este pentru femeile politician să ştie cum să acţioneze, cum să 
coaguleze organizaţii de susţinători, cum să răzbată în mediul politic concurenţial, cum 
să se impună în cadrul partidelor, cum să iniţieze şi să construiască grupuri de lobby în 
favoarea lor. Doamna Sonja Lokar a recomandat călduros colaborarea cu ONG-urile, 
cooalizarea acestora pe domenii şi probleme concrete, acest mod de lucru având efect 
de „bombă” şi conducând la suscces. 
 Doamna Sonja Lokar a concluzionat că pentru România, momentul integrării 
europene este o şansă şi în egala măsură o oportunitate şi o provocare pentru femei-în 
general, pentru femeile politician, în special dar şi pentru ONG-uri pentru ca acestea să 
devină mai puternice, pentru ca vocea lor să fie auzită, în propriile partide, în Parlament 
şi în societate.  
 Doamnele parlamentar prezente la dezbatere şi-au manifestat interesul privind 
susţinerea unor acţiuni comune, în plan legislativ, de către membrele Grupului şi au 
menţionat că există iniţiative legislative pentru care solidarizarea este obligatorie, 
indiferent de apartenenţa politică.  

 
 In ziua de 14 noiembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul 
secretar Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată Florentina Marilena Toma.  
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 Au absentat de la lucrări: doamna preşedintă Minodora Cliveti (aflată la lucrările 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), domnul secretar Dan Horaţiu 
Buzatu, doamna deputată Gabriela Creţu şi doamna deputată Mona Muscă. 

 
 
 
 

PREŞEDINTĂ,  
 
         Minodora CLIVETI                                  

 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Ioan Aurel RUS  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        Întocmit:    
        Consilier, Lucia-Cornelia Lepădatu 
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