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Comisia pentru egalitatea de şanse     Nr. 45/61 /30.03.2005 
           între femei şi bărbaţi 
 

                            
Sinteza şedinţelor Comisiei 

din zilele de 22, 23 şi 24 martie 2005 
 
 

Marţi, 22 martie 2005 
      Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Studiul legislaţiei din domeniul egalităţii de gen. 
 

Miercuri, 23 martie 2005  
      Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. „Importanţa statisticilor de gen în documentele elaborate de Institutul Naţional 
de Statistică”. 

     La dezbatere au participat ca invitaţi doamna Clementina Ivan Ungureanu – Preşedintele 
Institutului Naţional de Statistică şi doamna Liliana Popescu – coorodonator proiect United 
Nations Development Programme. 

Lucrările comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Minodora Cliveti.  
La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă tema importanţa statisticilor de gen în 

documentele elaborate de Institutul Naţional de Statistică.   
Doamna Clementina Ungureanu a apreciat că în urma apariţiei Legii nr. 202/2002 s-a 

aprofundat cercetarea statistică privind diferenţele legate de sex în diferite domenii precum 
cel demografic, al veniturilor, câştigurilor salariale, sistemului de învăţământ, dar că, de 
asemenea, mai trebuie aprofundată statistica în domenii precum cel al cercetării ştiinţifice. 
Referitor la  discrepanţele dintre sexe în unele domenii, cele mai mari se înregistrează în 
ramurile cu forţă de muncă preponderent feminină unde salariile sunt mici. În schimb nu se 
înregistrează diferenţe între sexe din punct de vedere al educaţiei, al numărului de studenţi. 
În privinţa dinamicii structurii familiei, doamna Clementina Ungureanu a amintit de 
existenţa unui studiu demografic care include toate cauzele (carieră, condiţiile materiale 
precare, lipsa locuinţelor) pentru care structura familiei s-a modificat în prezent. Evoluţia 
economică, a precizat domnia sa, implică şi creşterea speranţei de viaţă, 72-73 de ani pentru 
femei, 67-68 de ani pentru bărbaţi, astfel că se impune prelungirea vârstei active. Pe de altă 
parte nu există legislaţie care să încurajeze păstrarea unor categorii defavorizate, cum ar fi 
femeile peste 45 de ani, şi nici pentru persoanele vârstnice care doresc şi care sunt apte să 
rămână în câmpul muncii.  Din punct de vedere al instrumentelor utilizate de INS doamna 
Clementina Ungureanu a precizat că acestea consistă în anchetele în gospodării şi 
interviurile pentru întreprinderi. 

Doamna preşedinte Minodora Cliveti a amintit de tendinţele de egalizare a vârstei de 
pensionare din spaţiul Uniunii Europene şi a ridicat problema evoluţiei economice care poate 
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impune prelungirea vârstei active. Domnia sa a menţionat tendinţa de feminizare a sărăciei şi 
nevoia de politici sub aspectul reconcilierii vieţii de familie cu cea profesională. Sub acest 
ultim aspect doamna Preşedinte  a amintit de cazul Franţei unde concediul paternal dă 
drepturi mai mari decât în România, în acest sens soţul care are un câştig mai mic decât cel 
al soţiei poate rămâne acasă pentru creşterea copilului. În România, în privinţa echivalării 
muncii casnice, există un principiu mai vechi în dreptul muncii şi în cel civil conform căruia 
în situaţia în care femeia nu are o slujbă şi divorţează ea beneficiază de prezumţia de 
comunitate de bunuri. Educaţia copiilor-„viitorii adulţi”, diminuarea numărului de posturi în 
unele domenii cum ar fi cel militar au fost aduse în dezbatere în continuare de domnia sa. 

Doamna vicepreşedinte Cornelia Ardelean a subliniat importanţa cunoaşterii şi 
evidenţierii managementului performat de femei în societăţile unde acestea ocupă funcţii de 
conducere. De asemenea, doamna deputat a precizat că în ceea ce priveşte utilizarea 
instrumentului „cap de familie” în statistică, există cazuri în care familiile recunosc neoficial 
femeia drept cap de familie. În privinţa prelungirii vârstei active, doamna deputat a amintit 
că există solicitări pentru prelungirea vârstei de pensionare din partea femeilor medic, iar în 
ceea ce priveşte aspectul reconcilierii vieţii de familie cu cea profesională precum şi cel al 
plăţii pentru muncile casnice, domnia sa a menţionat depunerea unei propuneri legislative 
prin care se urmăreşte ca femeilor cu mai mult de un copil să li se asigure un venit. 

Doamna deputat Doina Dreţcanu a propus spre reflecţie iniţierea unei măsuri prin 
care femeile casnice să fie sprijinite, motivând că de cele mai multe ori femeile optează 
pentru viaţa casnică nu numai pentru creşterea copiiilor dar şi în vederea susţinerii carierelor 
bărbaţilor. Doamna deputat a oferit drept exemplu statele nordice unde alocaţia pentru 
femeile casnice în vederea sprijinirii familiei se acordă până la momentul când copilul 
împlineşte vârsta de şcolarizare, şi pe cel al Statelor Unite unde femeile renunţă la locul de 
muncă pentru a-şi susţine familia. Doamna deputat a arătat că o astfel de inţiativă este de 
dorit şi în România pentru că femeile care vor o carieră nu vor accepta o astfel de alocaţie, 
dar va exista un anumit procent de femei care vor fi interesate să îşi întreţină familia.  

Doamna Liliana Popescu a adus în discuţie cazul ţărilor nordice unde se pune 
problema de plată a muncii casnice şi a precizat că prin opţiunea femeilor pentru viaţa 
casnică acestea îşi asumă anumite costuri (prin scăderea cheltuielilor pentru sănătate şi 
educaţie) şi astfel se pune problema modului în care societatea acţionează în interesul 
femeilor. În calitate de coordonatoare de programe UNDP domnia sa a anunţat iniţierea unei 
cercetări ce îşi propune o analiză a modului în care se face bugetarea la nivel central.  

În finalul şedinţei, doamna preşedinte Minodora Cliveti, în vederea aprofundării 
indicatorilor statistici pe dimensiunea de gen precum şi includerea indicatorilor de gen în 
mai multe anchete, şi-a anunţat intenţia de a solicita ca astfel de informaţii să fie incluse în 
viitorul plan de cercetare al INS aprobat de Guvern.  
 
 
 

 
Joi, 24 martie 2005  

       Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Studiul legislaţiei din domeniul egalităţii de gen. 
 
 

PREŞEDINTE 
 

MINODORA CLIVETI 
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