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Comisia pentru egalitatea de şanse     Nr. 45/82/18.04.2005 
           între femei şi bărbaţi 
 

                            
Sinteza şedinţelor Comisiei 

din zilele de 12 şi 13 aprilie 2005 
 

 
Marţi, 12 aprilie 2005 

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

           Miercuri, 13 aprilie 2005 
     Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. „Prezentarea documentelor strategice elaborate în cadrul proiectului PHARE de 
constituire a Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi 
Bărbaţi”. 

     La dezbatere a participat ca invitată doamna Maria Moţa – Preşedinta Agenţiei Naţionale 
pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi. 

Lucrările comisiei au fost conduse de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak.  
La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă temă „Prezentarea documentelor strategice 

elaborate în cadrul proiectului PHARE de constituire a Agenţiei Naţionale pnetru Egalitatea 
de Şanse între Femei şi Bărbaţi”. 
     Doamna Maria Moţa a făcut o scurtă prezentare a Strategiei pentru egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi a ANES, strategie realizată prin cooperarea româno-spaniolă din cadrul 
Convenţiei de înfrăţire instituţională. Strategia îşi propune să stabilească o serie de măsuri şi 
de garanţii, destinate să elimine orice formă de discriminare directă sau indirectă şi să 
permită exercitarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului care au la bază 
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei, prin intermediul ANES, în colaborare cu alte instituţii precum şi cu 
ONG-urile care derulează programe în domeniul drepturilor femeilor, va aplica Strategia 
pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi va îndeplini toate funcţiile de stimulare şi 
coordonare a măsurilor prevăzute de aceasta. Diversele ministere, în domeniile lor de 
activitate, sub conducerea metodologică a ANES, vor adopta măsurile necesare pentru 
aplicarea acestei Strategii în toate acţiunile pe care le vor întreprinde la nivelul fiecărui judeţ 
şi la nivelul municipiului Bucureşti. Între măsurile prevăzute de Planul de egalitate de şanse 
între femei şi bărbaţi ANES îşi propune pentru perioada 2005-2007 următoarele arii de 
intervenţie: cadrul juridic (în primul rând adaptarea tuturor normelor în vigoare în diferitele 
domenii ale dreptului -dreptul civil, dreptul muncii, dreptul penal- la principiul 
nediscriminării pe motive de sex, introducerea analizei de gen în legislaţie, introducerea 
conceptului de acţiune pozitivă în legislaţie), economia şi ocuparea (îmbunătăţirea 
cunoaşterii situaţiei femeilor pe piaţa muncii, încurajarea formării profesionale şi a angajării 
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femeilor, echilibrarea cantitativă şi calitativă a participării femeilor în domeniul muncii, 
integrarea perspectivei de gen în implementarea politicilor economice, interzicerea 
discriminării pe motive de sex în ceea ce priveşte accesul la un loc de muncă şi în ceea ce 
priveşte relaţiile de muncă, sprijinirea integrării femeilor pe piaţa muncii prin acţiuni 
pozitive, promovarea unei împărţiri echitabile între femei şi bărbaţi a responsabilităţilor 
căminului), politica socială şi accesul la luarea de decizii (aprofundarea cunoaşterii situaţiei 
colectivelor de femei în situaţie sau risc de marginalizare, informarea cu privire la 
programele de promovare în scopul de a facilita inserţia socială a femeilor afectate de 
procese de marginalizare, promovarea programelor de educaţie pentru sănătate în ceea ce 
priveşte chestiunile ce afectează în mod specific femeile în dubla lor condiţie de subiecţi şi 
de agenţi sanitari, promovarea cercetării pe teme specifice legate de sănătatea femeilor, 
derularea de programe destinate femeilor victime ale violenţei de gen, elaborarea de 
programe de acţiune pentru prevenirea prostituţiei şi de programe destinate persoanelor care 
o practică), participarea socială şi accesul la luarea de decizii (încurajarea participării sociale 
şi politice a femeilor, stimularea accesului femeilor în acele sectoare ale administraţiei unde 
prezenţa lor este scăzută, creşterea numărului femeilor în funcţii de conducere), educaţie şi 
cultură (combaterea stereotipurilor sexiste în programele şcolare, promovarea de studii şi 
cercetări privind aplicarea principiului egalităţii de şanse în viaţa de zi cu zi, derularea de 
acţiuni pozitive destinate favorizării participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor în 
domeniul egalităţii, promovarea măsurilor destinate eliminării imaginilor discriminatorii ale 
femeilor), integrarea perspectivei de gen în politicile publice (cunoaşterea realităţii bărbaţilor 
şi femeilor în societatea noastră, integrarea mainstreaming-ului de gen în programarea, 
elaborarea, implementarea şi evaluarea tuturor politicilor publice). 

   La lucrările comisiei au fost prezenţi 6 deputaţi din totalul de 7 membri. De la lucrările 
Comisiei a absentat doamna preşedinte deputat Minodora Cliveti, domnia sa participând la 
lucrările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. 
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MINODORA CLIVETI 
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