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 Marţi, 14 martie 2006   
 
           1. Informare privind iniţiativele Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi 
 ale Parlamentului European pentru combaterea traficului cu fiinţe umane.  
 2. Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
    
 Miercuri, 15 martie 2006 
 
           1. Informare privind reuniunea Comisiei egalitatii de şanse pentru femei şi 
 bărbaţi a A.P.C.E. referitoare la fenomenul sărăciei femeilor în Europa 
 2.  Alte probleme privind activitatea Comisiei. 
 
.   

 Marţi,  14 martie 2006 
 Sedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak. 

 Ordinea de zi a fost supusă la vot şi aprobată în unanimitate. 
      
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat “Informarea privind iniţiativele 
Adunării Parlamentare a Consiliului Europei şi ale Parlamentului European pentru 
combaterea traficului cu fiinţe umane”.  
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a informat membrii Comisiei despre 
adoptarea de către APCE, în sesiunea plenară din 13-16 martie, la Strasbourg, a 
unei Rezoluţii privind traficul cu fiinţe umane  şi  a prezentat propunerile domniei-
sale şi ale doamnei Anna Zaborska, preşedinta Comisiei pentru drepturile femeilor şi 
egalităţii pentru femei şi bărbaţi  din P.E.  în această privinţă.  La lucrările APCE, 
doamna deputată Minodora Cliveti a tras un semnal de alarmă asupra fenomenului 
traficului cu femei şi a propus în numele comisiei de la APCE, o dezbatere de 
urgenţă cu tema: „Opriţi traficul de femei în perspectiva Cupei mondiale din 
2006”, acest demers alăturându-se apelului „Cartonaş roşu pentru prostituţia 
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forţată!”, lansat de Parlamentul European. Preşedinta Comisiei pentru drepturile 
femeilor şi egalităţii între bărbaţi şi femei a Parlamentului European, doamna Anna 
Zaborska, va adresa Comisiei Europene mai multe întrebări legate de contribuţia 
executivului comunitar, în aria sa de competenţă, la combaterea fenomenului 
prostituţiei din timpul evenimentelor sportive. Pornind de la ideea că jocurile olimpice 
sau alte evenimente sportive internaţionale provoacă o cerere tot mai mare de 
servicii sexuale sau de prostituţie şi că organizaţiile pentru protecţia drepturilor 
omului din Europa se tem că traficul de femei va creşte cu ocazia Campionatului 
Mondial de Fotbal din acest an, doamna Anna Zaborska a dorit să ştie dacă există 
iniţiative ale Comisiei Europene pentru stoparea acestui fenomen şi care sunt 
acelea. Întrebările la care deputatul european va dori să afle răspunsuri de la 
reprezentanţii Comisiei Europene sunt: cum intenţionează Comisia, în strânsă 
colaborare cu statele membre şi alte organizaţii internaţionale, să aplice planul său 
de acţiune cu efecte imediate, pentru a combate prostituţia forţată?;cum poate 
Comisia să susţină organizaţiile de femei în astfel de acţiuni?; există strategii în 
cazul în care victimele se tem să coopereze cu autorităţile?; consideră Comisia 
Europeană că aceste victime au nevoie de o protecţie legală mai bună? În numele 
grupului Alianţei Democraţilor şi Liberalilor pentru Europa (ALDE) vor adresa 
întrebări Comisiei Europene doamnele Karin Riis-Jorgensen (vicepreşedinte) şi 
Elizabeth Lynne. Cele două deputate vor cere detalii despre măsurile luate de 
Comisia Europeană pentru respectarea Directivei Consiliului de Miniştri privind 
acordarea de permise de rezidenţă pentru victimele traficului cu fiinţe umane. Altă 
întrebare se va referi la gradul de pregătire al Comisiei pentru punerea în practică în 
acest an a recomandărilor din Raportul adoptat de Parlamentul European privind 
traficul cu fiinţe umane. În acest raport PE propunea introducerea unei linii 
telefonice gratuite pentru apeluri de urgenţă şi stabilirea unei zile pentru stoparea 
acestui trafic, cu scopul atragerii atenţiei opiniei publice asupra gravităţii 
fenomenului. De asemenea, deputatele europene vor dori să afle cum veghează 
Comisia Europeană astfel încât cele două instituţii specializate în combaterea 
criminalităţii transfrontaliere, Europol şi Eurojust, să se implice mai activ în lupta 
împotriva traficului cu fiinţe umane şi pentru îmbunătăţirea politicilor în domeniu la 
nivel naţional.  
 La al doilea punct al ordinei de zi s-au discutat unele probleme care ţin de  
activitatea Comisiei.  
 Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak declară închisă şedinţa. 
  
 Miercuri,  15 martie 2006 

 Sedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
  
 La primul punct al ordinei de zi s-a aflat „Informarea privind reuniunea 
Comisiei egalitatii de şanse pentru femei şi bărbaţi a A.P.C.E. referitoare la 
fenomenul sărăciei femeilor în Europa”. 
 În zilele de 9 şi 10 martie a.c. a avut loc la Paris, reuniunea Comisiei egalităţii 
de şanse pentru femei şi bărbaţi a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, 
condusă de doamna  Minodora Cliveti, la care a participat şi doamna Anna 
Zaborska, preşedinta Comisiei pentru egalitatea de şanse şi drepturile femeilor din 
Parlamentul European. 

Cele două comisii, pregătesc rapoarte vizând fenomenul sărăciei femeilor 
în Europa, fenomen declarat de statistici ca fiind mult mai pregnant decât al 
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bărbaţilor, datorită unor cauze multiple: angajarea femeilor în domenii mai prost 
plătite decât cele majoritar masculine (raportul mediu este de 16 – 33 % în favoarea 
bărbaţilor), existenţa mai multor familii monoparentale susţinute de femei (85%), 
sărăcia mai mare a persoanelor peste 65 ani, între care majoritatea sunt femei, 
dubla discriminare pe care o suferă femeile din grupuri defavorizate, violenţa în 
familie ale cărei victime sunt cel mai adesea femeile, eşuarea în prostituţie etc. 

Sărăcia se manifestă sub diferite forme: lipsa veniturilor ori venituri 
insuficiente pentru un trai decent, foamea şi malnutriţia, precaritatea stării de 
sănătate, accesul limitat la educaţie, lipsa siguranţei viitorului pentru tineri, penuria 
de locuinţe, nesiguranţa mediului înconjurător, discriminarea şi excluziunea socială, 
nesiguranţa şi umilinţa ultimilor ani de viaţă pentru persoanele în vârstă. 

Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a reamintit membrilor Comisiei 
leit-motivul “Zilei mondiale pentru eradicarea sărăciei” (17 octombrie) şi anume: 
“Acolo unde oamenii sunt condamnaţi să trăiască în mizerie, drepturile omului sunt 
violate. Să ne unim pentru a le face respectate este o datorie sacră”. 
 Concluzia rezultată a fost aceea că în vederea eradicării  sărăciei în rândul 
femeilor este nevoie ca toţi guvernanţii, împreună cu toţi actorii interesaţi, să includă 
problematica egalităţii de gen în strategiile anti-sărăcie. Printre măsurile prevăzute 
în raportul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din cadrul 
APCE sunt menţionate:  

- dezvoltarea serviciilor de îngrijire pentru copii şi aplicarea altor măsuri 
pentru concilierea vieţii de familie cu cea profesională (orar de muncă 
flexibil, programe atipice de muncă etc); 

- facilitarea accesului la serviciile de sănătate, sănătate sexuală, reducerea 
mortalităţii materne şi infantile, prevenirea infecţiilor HIV-SIDA etc.; 

- creşterea accesului femeilor la serviciile sociale, de protecţie socială ; 
- adoptarea măsurilor pentru creşterea autonomiei economice a femeilor şi 

participare la sfera decizională. 
 De asemenea a fost atrasă atenţia asupra incidenţei crescute a cazurilor de 
violenţa şi a pericolului prostituţiei forţate asupra femeilor afectate de sărăcie. 

  

 In România, stat membru al Consiliului Europei şi stat candidat la aderare la 
Uniunea Europeană, dreptul la un trai decent, prevăzut şi de Constituţia României la 
art. 47, este un drept fundamental al tuturor oamenilor, iar statul este obligat să ia 
măsuri de dezvoltare economică şi de protecţie socială de natură să garanteze 
acest drept. Comisia Anti-Sărăcie şi Promovare a Incluziunii Sociale - CASPIS a 
elaborat o strategie naţională anti-sărăcie, adoptată în anul 2005 de Guvern. În 
vederea informării Comisiei asupra măsurilor adoptate pentru reducerea sărăciei în 
rândul femeilor se propune audierea doamnei Valentina Conţescu, consilier de 
stat, coordonator tehnic CASPIS.  
  
 La al doilea punct al ordinei de zi  s-au discutat unele probleme care ţin de  
activitatea Comisiei.  
 Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean declară închisă şedinţa. 
 In zilele de 14 şi 15 martie au fost prezenţi la lucrări: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina 
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Dreţcanu, doamna deputată Mona Muscă, doamna deputata Florentina Marilena 
Toma, domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu şi domnul deputat Sandor Tamas, 
domnul deputat Ioan Aurel Rus. A absentat doamna preşedintă Minodora Cliveti 
care participă la lucrările APCE. 
 
 

 
 

            PREŞEDINTĂ, 
 
         Minodora CLIVETI    
 
 

           
 
          SECRETAR, 
                                             
                                           Dan Horaţiu Buzatu 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Expert parlamentar, 
        Lucia-Cornelia Lepădatu 
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