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

                       
Proces verbal 

al 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. 
La lucrările comisiei sunt prezenţi 7 deputaţi din totalul de 7 membri. 

 
Miercuri, 23 martie 2005  

      Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. „Importanţa statisticilor de gen în documentele elaborate de 

Institutul Naţional de Statistică”. 
La lucrările comisiei sunt prezenţi 7 deputaţi din totalul de 7 membri.  

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

Lucrările comisiei sunt conduse de doamna preşedinte Minodora Cliveti. 
Membrii comisiei aprobă în unanimitate ordinea de zi.  

La primul punct al ordinii de zi  este înscrisă importanţa statisticilor de gen 
în documentele elaborate de Institutul Naţional de Statistică. 

Doamna preşedinte Minodora Cliveti deschide şedinţa, exprimă interesul 
comisiei pentru aprofundarea indicatorilor statistici pe dimensiunea de gen şi 
dă cuvântul invitatelor. 

Doamna Clementina Ungureanu apreciază 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. Există în continuare 
domenii unde aprofundarea indicatorilor statistici pe dimensiunea de gen nu s-a 
produs din cauza lipsei de fonduri alocate sau din cauza numărului redus de 
personal. Datele obţinute pe indicatori statistici bărbaţi/femei sunt transmise şi 
la EUROSTAT. 
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Doamna preşedinte Minodora Cliveti doreşte să afle modalitatea de lucru a 
Institutului Naţional de Statistică  şi cum este desemnată sintagma „cap de 
familie” . 

Din punct de vedere al instrumentelor utilizate de INS, doamna Clementina 
Ungureanu precizează că acestea se compun din anchetele în gospodării şi din 
interviurile pentru întreprinderi, cât despre sintagma „cap de familie” acesta  
este un instrument de lucru stabilit pe baza liberei declaraţii a familiei. 

Doamna vicepreşedinte Ardelean Cornelia doreşte să ştie dacă nu se 
întâmpină greutăţi la anchetele în gospodării. 

Doamna Clementina Ungureanu răspunde că există probleme în cazul 
oraşelor şi mai puţin în cazul gospodăriilor din mediul rural unde există 
sprijinul preoţilor, învăţătorilor şi unde, în plus, se oferă o sumă în valoare de 
250.000 lei pentru fiecare gospodărie. 

Doamna preşedinte Minodora Cliveti propune alegerea unui domeniu la 
sugestia doamnei Clementina Ungureanu în care se constată o inegalitate de 
şanse pregnantă. 

Doamna Clementina Ungureanu remarcă discrepanţe la veniturile băneşti 
unde capul gospodăriei este femeia. Domnia sa apreciază că cele mai mari 
discrepanţe se înregistrează în ramurile cu forţă de muncă preponderent 
feminină unde salariile sunt mici, ramuri precum cea textilă, alimentară, dar şi 
în adminstraţia publică, în sistemul de învăţământ.  Se poate constata că deşi 
înainte de Revoluţie exista o pondere egală în ramurile menţionate, după acest 
moment proporţia femeilor a depăşit 80%. În schimb nu se înregistrează 
diferenţe între sexe din punct de vedere al educaţiei, al numărului de studenţi. 

Doamna Minodora Cliveti doreşte să ştie dacă persoana bărbat angajată este 
plătită mai bine şi ca urmare a faptului că unii angajatori au stabilit dinainte un 
profil masculin pentru postul vacant.  

Doamna Clementina Ungureanu răspunde că domeniul privat preferă de 
obicei la angajare bărbaţii. 

Doamna vicepreşedinte Ardelean Cornelia doreşte să ştie dacă există o 
statistică privind societăţile care au falimentat şi la conducerea cărora au fost 
femei. Domnia sa arată că ar fi important să se cunoască şi să fie evidenţiat 
managementul performat de femei şi să se vină în ajutor cu o statistică în acest 
sens. 

Doamna Clementina Ungureanu răspunde că nu există o astfel de statistică, 
dar că, în cazul în care ar exista, ar fi important ca informaţiile să fie 
interpretate de institutele de sociologie. 

Doamna preşedinte Minodora Cliveti aminteşte că la nivel european, în 
aprilie, o să se desfăşoare o conferinţă având ca temă evoluţia structurii familiei 
şi ca urmare a politicilor de gen. Se constată modificări în privinţa evoluţiei 
familiei, înregistrându-se o amânare în decizia cuplurilor de tineri de a avea 
copii şi ca urmare a dorinţei femeilor de a face carieră. Domnia sa doreşte să 
ştie care este factorul predominant pentru care se produc asemenea transformări 
în cadrul familiei.   

Doamna Clementina Ungureanu răspunde că există un studiu demografic 
care include toate cauzele: carieră, condiţiile materiale precare, lipsa locuinţelor 
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etc. În acest sens pot fi edificatoare şi datele de la ultimul recensământ din 
2002. Domnia sa apreciază că modificările economice au determinat 
modificarea comportamentului demografic şi că diferenţele se resimt în mediul 
urban comparativ cu cel rural, urbanul adaptându-se noilor condiţii economice 
diferite, noilor mentalităţi. 

Doamna preşedinte Minodora Cliveti afirmă că evoluţia economică impune 
prelungirea vârstei active şi că tendinţele europene se îndreaptă către egalizarea 
vârstei de pensionare pentru femei şi pentru bărbaţi şi în acest sens doreşte să 
afle dacă există şi pentru România o speranţă de viaţă diferită şi dacă nu cumva 
ar trebui regândite limitele de vârstă de pensionare. Totodată, domnia sa 
doreşte să ştie în ce măsură legislaţia existentă încurajează păstrarea unor 
categorii defavorizate. În acest sens oferă drept exemplu Franţa unde firmele 
sunt obligate să ofere posturi pentru femeile care au o diplomă şi au o vârstă de 
peste 45 de ani, acestea primind salariu cuvenit de la stat. Guvernul poate fi 
interesat să comande o anchetă pentru tipurile defavorizate. 

Doamna Clementina Ungureanu răspunde că evoluţia economică a implicat 
şi în România creşterea speranţei de viaţă, 72-73 de ani pentru femei, 67-68 de 
ani pentru bărbaţi, astfel că, într-adevăr, 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. 

Doamna Liliana Popescu aduce în discuţie cazul ţărilor nordice unde se 
pune problema de plată a muncii casnice şi constată că există deja o tendinţă de 
responsabilizare a bărbaţilor în munca casnică. 

Doamna preşedinte Minodora Cliveti oferă în sensul celor afirmate 
exemplul Franţei unde concediul paternal dă drepturi mai mari decât în 
România, în acest sens soţii care au un câştig mai mic decât cel al soţiilor 
putând 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. 

Doamna vicepreşedinte Ardelean Cornelia aminteşte în privinţa prelungirii 
vârstei active 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, 
menţionează depunerea unei propuneri legislative prin care se urmăreşte ca 
femeilor cu mai mult de un copil să li se asigure un venit. 

Doamna preşedinte Minodora Cliveti remarcă un proces de feminizare a 
sărăciei, recunoscut la nivel european, şi doreşte să ştie dacă există o evaluare 
din acest punct de vedere şi pentru România. 

Doamnei Clementina Ungureanu răspunde că nu poate da o evaluare în 
sensul dorit, deoarece procesul de feminizare este unul în evoluţie, el 
presupunând un studiu elaborat. Se fac calcule privind nivelul sărăciei cu 
CASPIS şi după metoda EUROSTAT. 

Doamna deputat Doina Dreţcanu propune spre reflecţie iniţierea unei 
măsuri prin care femeile casnice să fie sprijinite, motivând că de cele mai multe 
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ori femeile optează pentru viaţa casnică nu numai pentru creşterea copiiilor dar 
şi în vederea susţinerii carierelor bărbaţilor. Doamna deputat oferă 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 arată 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 Clementina Ungureanu aminteşte că nu e de dorit un procent de 
persoane care să fie dependente de un venit mic de la stat sau de la soţ, şi oferă 
exemplu mediului rural unde femeile sunt preponderent şomere.  

Doamna preşedinte Minodora Cliveti aminteşte de faptul că la fiecare 
propunere legislativă principala obiecţie a guvernului când avizul este negativ o 
reprezintă neprecizarea sursei de finanţare.  

Doamna Liliana Popescu precizează 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 anunţă iniţierea unei cercetări ce îşi propune o analiză a 
modului în care se face bugetarea la nivel central. 

Doamna preşedinte Minodora Cliveti aduce în discuţie educaţia copiilor – 
„viitori adulţi” şi formatorii lor: familia, şcoala sau familia şi şcoala. Domnia sa 
oferă drept exemplu Statele Unite unde copilul merge la şcoală şi tot acolo 
primeşte şi educaţia civică, doarme şi mănâncă. Se pune problema cine face 
educaţie în România şi cine îşi asumă această responsabilitate.  

Doamna Clementina Ungureanu apreciază că prin reducerea cheltuielilor 
pentru învăţământ, şcoala nu mai poate face educaţie şi nu se mai poate impune 
în faţa unui tânăr.  

Doamna Minodora Cliveti doreşte să ştie dacă există o estimare referitoare 
la numărul româncelor plecate la muncă în stăinătate precum şi dacă există date 
referitoare la numărul imigranţilor în România şi procentul reprezentat de 
femei din rândul acestora. România ca ţară de tranzit şi destinaţie trebuie să-şi 
adapteze legislaţia în domeniu. Domnia sa precizează că la nivel european între 
Consiliul Europei şi Uniunea Europeană se poartă discuţii asupra adoptării 
Convenţiei împotriva traficului de persoane, tratarea persoanei traficate drept 
victimă. 

Doamna Clementina Ungureanu afirmă că nu există date oficiale pentru 
femeile din România plecate la muncă în străinătate, dar că ponderea o deţine 
ruralul şi oraşele mari. În privinţa datelor referitoare la imigranţi,  acestea intră 
doar în competenţa Ministerului Administraţiei şi Internelor. 

Doamna Liliana Popescu ridică problema propunerilor legislative care se 
izbesc de lipsa fondurilor de finanţare şi anunţă iniţierea unei cercetări ce îşi 
propune o analiză a modului în care se face bugetarea la nivel central.  

Doamna Minodora Cliveti aminteşte de o iniţiativă similară în domeniu a 
Consiliului Europei, după declasificarea datelor acestea vor putea fi puse la 
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dispoziţia celor interesaţi. Totodată domnia sa doreşte să ştie dacă se pot 
include indicatorii de sex şi în alte anchete. 

Doamna Clementina Ungureanu răspunde că în statistică există un plan de 
cercetare în funcţie de care se acţionează, acesta conţinând şi cerinţa de 
menţinere a unui echilibru. 

Doamna preşedinte Minodora Cliveti îşi anunţă intenţia de a solicita pentru 
viitorul plan de cercetare al INS aprobat de Guvern includerea indicatorilor de 
gen în cât mai multe anchete, în vederea aprofundării indicatorilor statistici pe 
dimensiunea de gen şi mulţumeşte pentru participare invitaţilor exprimându-şi 
dorinţa de a menţine legătura în vederea creării unei baze de date a Comisiei ce 
va fi foarte utilă în viitor. 
 

 
Joi, 24 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.  
 
 
PREŞEDINTE 
 
MINODORA CLIVETI    
     SECRETAR  
 
     ---------------    

EXPERŢI  
                                                                                          PARLAMENTARI 
                             
                                                                                   LUCIA LEPĂDATU 
                                                                                    
                                                                                             IRINA STUPAR 
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