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Marţi, 15 martie 2005 
 

      Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Studiul legislaţiei din domeniul egalităţii de gen. 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 7 deputaţi din totalul de 7 membri. 

 
Miercuri, 16 martie 2005  

      Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Evaluarea îndeplinirii angajamentelor României în domeniul egalităţii de 

şanse între femei şi bărbaţi, la 10 ani de la Conferinţa Mondială asupra 
Condiţiei Femeii (Beijing, 1995). 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 7 deputaţi din totalul de 7 membri.  
     La dezbatere participă ca invitaţi d-na Maria Moţa, Preşedinte Agenţia Naţională 
pentru Egalitatea de Şanse, d-na Florentina Bocioc, director de programe Centrul 
Parteneriat pentru Egalitate, d-na Doina Bologa, reprezentant adjunct al UNFPA, d-na 
Stela Serguiuţă, coordonator programe UNFPA, d-na Liliana Popescu, coordonator 
programe UNDP, Cecilia Sebe, expert, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. 

Lucrările comisiei sunt conduse de doamna preşedinte Minodora Cliveti şi domnul 
vicepreşedinte Gheorghe Firczak. Membrii comisiei aprobă în unanimitate ordinea de 
zi. În unanimitate membrii comisiei aprobă ordinea de zi prezentată.  

La primul punct al ordinii de zi  este înscrisă evaluarea îndeplinirii angajamentelor 
României în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, la 10 ani de la 
Conferinţa Mondială asupra Condiţiei Femeii (Beijing, 1995). 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak exprimă interesul comisiei cu privire la 
participarea la Cea de a 49-a sesiune a Comisiei pentru Statutul Femeilor (CSF) din 
cadrul ONU, de  la New York şi dă cuvântul invitatelor.  
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Doamna Maria Moţa reaminteşte perioada în care a avut loc la New York Cea de-a 
49-a sesiune a Comisiei pentru Statutul Femeilor (CSF) din cadrul Organizaţiei 
Naţiunilor Unite 28 februarie  - 11 martie 2005, scopul sesiunii - acela de a analiza 
stadiul implementării Declaraţiei şi Planului de Acţiune de la Beijing precum şi 
componenţa delegaţiei României la New York. Dânsa precizează că în prima 
săptămâna participarea a avut loc la nivel ministerial, multe state având o reprezentare 
ministerială şi că poziţia României a fost prezentată în declaraţia reprezentantei 
Uniunii Europene, doamna ministru Marie-Josee Jacobs (Luxembourg). 

Doamna Florentina Bocioc menţionează că prezenţa sa la New York a fost în 
calitate de reprezentantă a organizaţiilor neguvernamentale şi precizează că obiectivul 
principal pe care Comisia pentru Statutul Femeilor (CSF) şi l-a propus a fost acela de 
a evalua modalitatea în care statele semnatare şi-au îndeplinit obligaţiile prin 
asumarea Platformei de la Beijing şi de a identifica acele aspecte interne care necesită 
o intervenţie mai concretă. Din păcate Comisia pentru Statutul Femeilor nu a reuşit să 
îşi îndeplinească în întregime scopurile propuse datorită procesului de negociere 
desfăşurat în paralel cu sesiunile în plen. În prima săptămână de activitate toate 
eforturile participanţilor au fost îndreptate către negocierea textului Declaraţiei 
Politice a CSF, împreună cu un amendament introdus de către Delegaţia SUA. 
Amendamentul SUA a constat în introducerea în paragraful 1 al declaraţiei politice în 
care se reafirmau angajementele, menţiunea că această reafirmare nu implică crearea 
unor drepturi internaţionale noi cum ar fi dreptul la avort. SUA şi-au retras 
amendamentul numai în ultima zi a sesiunii de dezbateri. În cele din urmă Declaraţia 
politică a fost adoptată de CSF prin consens. Numai câteva ţări au introdus „explicaţii 
ale poziţiei” ca addendum la declaraţie. Agenda oficială a inclus teme legate de 
legătura din Platforma de la Beijing şi temele Declaraţiei Mileniului. În cea de a doua 
săptămână a sesiunii eforturile participanţilor s-au îndreptat către adoptarea unor 
rezoluţii propuse de diverse state membre. În cele din urmă au fost adoptate un număr 
de 10 rezoluţii, privind: femeile, fetele şi HIV/SIDA, eliminarea cererii pentru traficul 
cu femei şi fete, numirea unui raportor special pentru legislaţia care discriminează 
femeile şi fetele, introducerea perspectivei de gen („mainstreaming gender”) în 
politicile şi programele naţionale, integrarea perspectivei de gen în eforturile de 
redresare a zonelor post-dezastru, în special după dezastrul din Oceanul Indian datorat 
valului tsunami, situaţia şi asistarea femeilor din Palestina, întărirea capacităţii 
Institutului de Cercetare şi Formare pentru Promovarea Femeilor, promovarea 
economică a femeilor, femeile indigene, situaţia femeilor şi fetelor din Afganistan. 
Toate cele 10 rezoluţii propuse au fost supuse amendărilor şi modificărilor de către 
Statele Membre în timpul „consultaţiilor informale” din timpul celei de a doua 
săptămâni, şi au fost adoptate în ultima zi a sesiunii, fie prin consens, fie prin vot. 
România şi-a oferit suportul în calitate de „co-sponsor” pentru rezoluţiile privind 
situaţia femeilor şi a fetelor din Afganistan (rezoluţie iniţiată de Uniunea Europeană), 
şi a celei privind introducerea perspectivei de gen („mainstreaming gender”) în 
politicile şi programele naţionale (iniţiate de Marea Britanie şi Bangladesh). Datorită 
discuţiilor intense pe marginea adoptării rezoluţilor în plenul adunării, CSF nu a mai 
putut închide cu concluzii sesiunea care a durat două săptămâni. Foarte multe state nu 
au reuşit să facă ceea ce şi-au propus şi să identifice acele zone care necesită 
intervenţii mai urgente. În paralel cu sesiunea oficială au avut loc evenimente ONG-
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uri care au înregistrat o mobilizare exemplară în procesul de lobby şi advocacy pentru 
ca declaraţia să poată fi adoptată prin consens şi nu prin vot. Membrii organizaţiilor 
neguvernamentale din România au participat la sesiunea dedicată problemelor zonei 
Europei Centrale şi de Est.  

Doamna Doina Bologa precizează că domnia sa nu s-a numărat printre cei care au 
participat în delegaţia României la New York dar doreşte să reamintească etapele 
premergătoare momentului New York şi anume de conferinţa de la Nairobi, de cea de 
la Beijing 1995 precum şi de Summitul Mileniului din 2000 când statele membre ale 
Naţiunilor Unite au adoptat opt obiective şi 18 ţinte menite să combată sărăcia, 
foametea, bolile, discriminarea femeilor, degradarea solului şi analfabetismului.  De 
asemenea, doamna Doina Bologa recunoaşte că ONU desfăşoară în România câteva 
acţiuni importante şi că nu se întâlnesc probleme majore în ceea ce priveşte legislaţia 
majoră din România dar că există probleme în ceea ce priveşte discriminarea şi unele 
concepţii.  

Doamna Liliana Popescu întreabă ce consecinţe are pentru România participarea la 
Conferinţa de la New York.  

Doamna Maria Moţa răspunde că politica de gen este în stadiul de promovare în 
România iar ca viitor membru al Uniunii Europene, România este obligată să se 
alinieze politicilor europene. 

Doamna Florentina Bocioc estimează că un prim pas ar fi realizarea unei evaluări 
prin care se să identifice stadiul implementării de către România a Platformei de la 
Beijing. Un al doilea obiectiv ar fi acela de a avea o participare mai activă la 
Summitul Mileniului ce urmează să se defăşoare în septembrie. Ştim că există un 
raport al Mileniului şi că obiectivele Mileniului intersectează şi alte zone de interes. 
Acestor documente ar trebui să li se imprime o dimensiune de gen, iar politica la nivel 
internaţional să devină una mai activă. România nu şi-a făcut temele pentru 
monitorizarea progreselor de la 10 ani de la subscrierea la Platforma de la Beijing.  

Doamna Doina Bologa intervine şi subliniază importanţa mobilizării pentru 
realizarea chestionarului privind progresele realizate de România în domeniu, şi 
reaminteşte de sprijinul UNFPA în acest sens. O dată ce chestionarul ar fi întocmit, o 
dezbatere pe marginea lui s-ar impune, precum şi lansarea în şedinţă comună a 
comisiilor pentru egalitatea de şanse din Senat şi Camera Deputaţilor. În raportul 
naţional de dezvoltare pentru atingerea obiectivelor Mileniului este prezentantă 
situaţia indicatorilor de dezvoltare, uneori datele sunt contradictorii, dar se observă 
scăderea înrolării în învăţământul primar, etc. Unele evoluţii, tendinţe demografice, in 
statisticile pe termen mediu şi lung pun pe gânduri. Se impune înfiinţarea unei comisii 
pentru analiza populaţiei şi dezvoltare. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak afirmă că nu comisia reprezintă o soluţie 
ci poate mai degrabă un pachet de legi.  

Doamna Doina Bologa apreciază că este oportună mai întâi o dezbatere înainte de 
producerea efectelor unei legi.  

Doamna vicepreşedinte Ardelean Cornelia doreşte să ştie de ce nu s-a ajuns la un 
consens la New York şi ce explicaţie există pentru punctele de vedere diferite şi cum 
va funcţiona ANES în teritoriu. 

Doamna Florentina Bocioc răspunde că s-a ajuns la un consens, dar discuţiile s-au 
purtat şi pentru că SUA au o influenţă mare asupra ONU şi asupra statelor mici, au o 
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politică mai conservatoare (au introdus acea politică prin care doresc să interzică 
prostituţia şi avortul, un lucru greu de obţinut la nivel intern, dar există o putere mai 
mare de influenţă la nivel extern). 

Doamna Maria Moţa răspunde că Agenţia, aşa cum prevede Legea nr. 202/2002 
modificată şi republicată, va funcţiona la nivel naţional cu 30 de persoane şi la nivel 
teritorial cu câte o persoană pentru fiecare judeţ, persoană ce va fi selectată din 
direcţia de dialog social şi care va primi sarcini şi din partea Agenţiei pentru protecţia 
familiei. ANES urmează să identifice persoanele la nivel teritorial. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak subliniază că ANES nu poate funcţiona 
în condiţiile prezentate şi că este oportună modificarea legii de înfiinţare solicitând 
informaţii pentru cum ar trebui să fie alcătuită Agenţia ca să poată funcţiona la nivel 
naţional.  

Doamna Maria Moţa răspunde că în teritoriu se vor forma comisiile judeţene care 
vor prelua persoane din structurile organizaţionale teritoriale. 

Doamna vicepreşedinte Ardelean Cornelia afirmă interesul comisiei de implicare 
în vederea unui sprijin de modificare a legii de funcţionare existente.  

Doamna preşedinte Minodora Cliveti mulţumeşte invitaţilor şi reafirmă 
disponibilitatea comisiei pentru dialog şi colaborare. 

 
 

 
Joi, 17 martie 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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