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Proces verbal  
al şedinţelor Comisiei din zilele 

de 5, 6 şi 7 aprilie 2005 
 
 

Marţi, 05 aprilie 2005 
      Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Studiul legislaţiei din domeniul egalităţii de gen. 
      La lucrările comisiei au fost prezenţi 6 deputaţi din totalul de 7 membri.  

 
          
         Miercuri, 06 aprilie 2005 
     Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. „Competiţia media pe probleme de gen”. 
La lucrările comisiei sunt prezenţi 6 deputaţi din totalul de 7 membri.  

     La dezbatere participă ca invitaţi doamna Liliana Popescu – Coordonatoare 
Program UNDP, doamna Mariana Niţelea - directoarea Biroului de Informare şi 
Documentare al Consiliului Europei în România. 

Lucrările comisiei sunt conduse de doamna vicepreşedinte Cornelia Ardelean. 
Membrii comisiei aprobă în unanimitate ordinea de zi.  

La primul punct al ordinii de zi  este înscrisă „Competiţia media pe probleme de 
gen”. 

Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean deschide şedinţa, îi prezintă pe invitaţi 
şi îi roagă să ia cuvântul.   

Doamna Liliana Popescu prezintă stadiul de realizare al proiectului UNDP 
România „O abordare integrată a participării politice echilibrate a femeilor şi 
bărbaţilor”, proiect care beneficiază şi de parteneriatul activ al Comisiei pentru 
Egalitatea de Şanse din Camera Deputaţilor. Proiectul înregistrează o întârziere de 4 
luni în desfăşurarea etapelor din cauza evenimentelor din ultimul trimestru al anului 
trecut marcat de alegerile locale, parlamentare şi prezidenţiale. Două componente 
importante, una media şi cealaltă politică intră în alcătuirea proiectului. În cadrul 
componentei media se desfăşoară în luna aprilie două seminarii de formare a 
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jurnaliştilor în domeniul egalităţii de gen. Acest trainning de formare va beneficia de 
mediatizare în presa scrisă şi se va bucura de prezenţa unor jurnalişti de marcă precum 
Dana Deac. În cadrul acestei componente media se va lansa şi competiţia pentru cele 
mai bune produse mediatice referitoare la probleme ale echităţii/inechităţii sociale 
între femei şi bărbaţi, la echilibrul/dezechilibrul reprezentării şi participării politice, 
etc. Premiile vor fi oferite de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în 
cadrul unei ceremonii speciale, care va avea loc la Palatul Parlamentului. Juriul care 
va decide câştigătorii premiilor va cuprinde şi personalităţi din cadrul Comisiei pentru 
Egalitatea de Şanse din Camera Deputaţilor. Competiţia se înscrie în campania 
naţională care vizează politici echilibrate pentru femei şi bărbaţi, care va fi lansată pe 
data de 20 aprilie. Componenta media are o importanţă deosebită şi datorită faptului 
că principiul egalităţii de gen trebuie să fie înţeles la un nivel superior de către 
jurnalişti. Componenta politică urmează să se concretizeze în organizarea de dezbateri 
şi activităţi de trainning pentru membrii Parlamentului, în scopul conştientizării 
dimenisunii de gen. Urmează să fie lansată o campanie de conştientizare pentru mai 
multe femei în politică şi mai multe politici pentru femei în 20 aprilie a.c. la Şcoala 
Naţională de Studii Politice şi Administrative. În cadrul acestei campanii sunt 
programate o serie de întâlniri la nivel regional unde vor fi invitate şi femei din 
sindicate. În cadrul acestor întâlniri se va urmări prezentarea unor modele de femei de 
succes, lansate profesional, inclusiv de pe plan local.  

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak lansează invitaţia pentru doamna 
Liliana Popescu de a participa la şedinţa Comisiei ce urmează să se desfăşoare la 
Deva în luna mai şi propune includerea în programul Comisiei şi a unui eveniment din 
campania pentru creşterea numărului de femei în politică.  

Doamna Liliana Popescu aminteşte că programul coordonat de domnia sa poate 
oferi susţinere materială pentru persoanele dornice de a participa în campanie precum 
şi finanţare pentru organizarea evenimente în cadrul campaniei la nivel local. Se pot 
face mape pentru membrii comisiei şi pentru a se putea organiza  evenimentului. La 
Baia Mare, de exemplu, s-ar putea face o prezentare pentru sindicate. În această 
campanie intră şi distribuirea de materiale informative privind egalitatea de gen. 
Materialele de campanie sunt în curs de publicare până la sfârşitul lunii aprilie. Scopul 
campaniei este de a pătrunde în rândul maselor. Componenta politică urmează să se 
concretizeze în organizarea de dezbateri publice dar şi în activităţi de trainning pentru 
oamenii politici, membrii ai Parlamentului, în scopul conştientizării dimenisunii de 
gen şi includerea acestei dimensiuni în toate politicile deoarece în fiecare politică este 
ascunsă componenta de gen. Se va face o analiză cu un grup de cercetare ce va fi 
condus de sociologul Vladimir Pasti care va urmări evaluarea capacităţii de gender 
mainstreaming a autorităţilor locale.  

Doamna Mariana Niţelea intervine şi sugerează să fie consultat şi documentul 
elaborat de Consiliul Europei pe gender mainstreaming în scopul evitării construirii 
unei metodologii de evaluare deja existente în domeniu. Domnia sa doreşte să 
prezinte un material documentar referitor la Al Treilea Summit al Consiliului Europei, 
ce va avea loc la Varşovia, în perioada 16-17 mai a.c.. Propunerea de a organiza un al 
3-lea Summit al Consiliului Europei, care să urmeze celui de la Viena din 1993 şi de 
la Strasbourg din 1997 îşi are originea în Adunarea Parlamentară a Consiliului 
Europei. În ianuarie 1999 Adunarea a adoptat Recomandarea 1394 privind „Europa 
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un proiect continental”, în care recomanda Comitetului Miniştrilor un al treilea 
Summit al şefilor de stat care să fie consacrat abordării continentale a construcţiei 
europene şi care, în special să articuleze viziunea politică a rolului Consiliului 
Europei definită în primul summit, să facă din Consiliul Europei un loc de dialog 
politic între statele membre ale Uniunii Europene şi statele membre ale Consiliului 
Europei care nu sunt membre al Uniunii Europene, în cadrul summit-ului şefilor de 
state şi de guvern, să confere Consiliului Europei responsabilităţile proprii funcţiei 
sale de unificare a tuturor ţărilor Europei şi, în special, elaborarea unei carte 
instituţionale europene care să reunească principiile şi valorile dezvoltate de Consiliul 
Europei.  Summitul de la Varşovia va decide să adopte o nouă declaraţie privind 
misiunea Consiliului Europei care să reflecte obiectivul statutar de a realiza o uniune 
mai strânsă între statele membre în lumina declaraţiilor Summit-urilor din 1993 şi 
1997 şi a documentelor adoptate la Budapesta în 1999, să promoveze un spaţiu de 
cooperare juridică şi judiciară prin consolidarea sistemului convenţional al Consiliului 
Europei, prin aplicarea efectivă a normelor Consiliul Europei către statele membre şi 
prin elaborarea, în caz de nevoie, de norme noi, precum şi prin adoptarea de măsuri 
concrete în această privinţă, întărirea bunei guvernări la toate nivelurile şi prin 
participarea crescută a societăţii civile, inclusiv a tinerilor. 

Doamna vicepreşedinte Cornelia Ardelean mulţumeşte pentru participare 
invitatelor.  

 
 

Joi, 7 aprilie 2005  
       Ordinea de zi a fost următoarea: 

2. Studiul legislaţiei din domeniul egalităţii de gen. 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 6 deputaţi din totalul de 7 membri.  
 
PREŞEDINTE 
 
MINODORA CLIVETI    
     SECRETAR  
 
     ---------------    

EXPERŢI  
                                                                                          PARLAMENTARI 

           
LUCIA LEPĂDATU 

           
                                                                                                            IRINA STUPAR 
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