PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/255/14.04.2009

pentru femei şi bărbaţi

Sinteza
lucrărilor Comisiei
din perioada 7- 9 aprilie 2009

Marţi, 7 aprilie 2009
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct:
1. Studiu individual.
Miercuri, 8 aprilie 2009
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct:
1. Audierea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.
Joi, 9 aprilie 2009
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct:
1. Studiu individual
Marţi, 7 aprilie 2009
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la lucrările aflate în portofoliul
Comisiei.
Miercuri, 9 aprilie 2009
Pe ordinea de zi a şedinţei a fost înscris punctul Audierea Agenţiei Naţionale pentru
Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi.
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Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora.
La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi din partea Agenţiei Naţionale pentru
Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (A.N.E.S.), doamna Maria Moţa – preşedinte şi
doamna Ana Maria Gheorghiu – inspector.
Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei
şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedinţei a fost
îndeplinită.
Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a dat cuvântul doamnei Maria Moţa,
preşedinte A.N.E.S.
Doamna preşedinte Maria Moţa a prezentat principalele abordări ale A.N.E.S
precum şi activităţile aflate în derulare. Astfel, doamna preşedinte Maria Moţa a precizat
că A.N.E.S derulează în prezent trei proiecte finanţate prin Fondul Social European (FSE).
Pe lângă aceste proiecte, anul acesta va fi elaborată Strategia Naţională în
domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, pentru perioada 2010-2012, pornind atât
de la ciclul legislativ cât şi de la experienţa anterioară privind derularea şi implementarea
unei strategii.
În continuare doamna preşedinte Maria Moţa a precizat că, datorită reducerilor
bugetare, cheluielile A.N.E.S. vor fi foarte puţine, lucru ce va avea consecinţe asupra
dezvoltării şi sustenabilităţii Agenţiei. De asemenea, în ceea ce priveşte legislaţia, doamna
preşedinte Maria Moţa a precizat că Guvernul s-a angajat să modifice legislaţia, care nu
sprijină accesul femeilor în structurile de decizie, urmând ca până în 2012 să devină o
obligaţie norma de reprezentare a femeii în structurile de conducere.
Doamna deputat Pető Csilla-Maria a solicitat informaţii suplimentare privind
localizarea centrelor de consiliere şi a celor mobile ce vor fi create de A.N.E.S. precum şi
în legătură cu parteneriatul derulat cu Universitatea din Oradea.
Doamna preşedinte Maria Moţa a menţionat că, în cadrul cercetării sociologice s-au
stabilit zonele cu somaj feminin mare (Neamţ, Gorj, Dolj, Galaţi, Prahova). Pe lângă
centrele fixe de consiliere, se vor înfiinţa şi centre mobile, de unde profesioniştii se vor
deplasa la primării pentru a instrui persoane cu nivel scăzut/mediu de educaţie. În cadrul
proiectului vor fi instruite aproximativ 5000 de femei şi vor fi făcute parteneriate cu
primăriile şi consiliile judeţene pentru asigurarea unor mijloace de transport, astfel încât să
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nu mai existe aceste costuri suplimentare. În legătură cu parteneriatul derulat cu
Universitatea din Oradea, doamna preşedinte Maria Moţa a precizat că proiectul prezentat
este un proiect cu opt parteneri, A.N.E.S. fiind primul partener şi de asemenea a precizat
pe scurt care sunt problemele apărute în cadrul acestui proiect.
Doamna deputat Doiniţa-Mariana Chircu a mulţumit pentru ceea ce s-a făcut cât
timp doamna Maria Moţa a fost preşedinte A.N.E.S. şi a menţionat că deputaţii PD-L
susţin demersurile pe care A.N.E.S. le va face în continuare. De asemenea, ţinând cont de
faptul că, prin restrucurarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.M.F.P.S),
A.N.E.S. va avea o oarecare independenţă, care poate fi văzută ca o responsabilitate în
plus, doamna deputat Doiniţa-Mariana Chircu a solicitat punctul de vedere al A.N.E.S. cu
privire la această situaţie.
Doamna preşedinte Maria Moţa a facut următoarele precizări:
-

există două linii în independenţa A.N.E.S. şi poziţionarea în structura Ministerului
Muncii Familiei şi Protecţiei Sociale sau în subordinea Secretariatului General al
Guvenului, încă nefiind luată o decizie în acest sens;

-

s-a avut în vedere modelul spaniol, unde structura similară este înglobată în
subordinea Ministerului Muncii şi se ocupă şi de problematica violenţei;

-

în contextul în care victimele violentei domestice sunt în proporţie de 80% femei, este
pozitivă înglobarea acestei problematici în A.N.E.S., după modelul de succes spaniol;

-

în ceea ce priveşte independenţa, trebuie avut în vedere faptul că directivele europene
sunt în special pe ocupare;

-

există şi varianta subordonării către Secretariatul General al Guvernului, trebuie pusă
însă în cumpănă relatia cu M.M.F.P.S, prin modul de finantare din Fondul Social
European, precum şi posibilitatea de a avea politici transversale şi nationale

(din

subordinea Secretariatul General al Guvernului).
Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a solicitat precizări privind următoarele
aspecte din activitatea A.N.E.S:
-

calendarul previzionat pentru adoptarea Strategiei A.N.E.S;

-

legea privind norma de reprezentare;

-

organizarea în teritoriu a A.N.E.S. (dat fiind faptul că există o singură persoană în
teritoriu şi relaţia cu publicul este deficitară);
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Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a recomandat ca A.N.E.S să solicite
avizarea tuturor legilor care au legatură cu problematica femeilor (ţinând cont şi de
propunerile din ultima perioadă referitoare la concediul de îngrijire a copilului, înfiinţarea
unor şcoli pentru bone, etc, propuneri care au declanşat multe reacţii în rândul populaţiei
vizate). De asemnea a precizat că ar fi bine să existe un circuit al legilor în care şi
A.N.E.S, din perspectiva problematicii femeii, să poată da un aviz;
Doamna preşedinte Maria Moţa a făcut următoarele precizări:
-

în ceea ce priveşte Strategia A.N.E.S, în prezent se formează un grup de lucru, în care
sunt invitate să participe atât celelalte agenţii care au legătură cu acest domeniu, cât şi
organizaţiile neguvernamentale care au activitate în domeniu.

-

în ceea ce priveşte organizarea în teritoriu, a existat o propunere legislativă cu trei
persoane în teritoriu, dar datorită bugetului a rezultat o structură cu o singură persoană
în teritoriu;

-

în cadrul proiectului „Femei şi bărbaţi – aceleaşi şanse pe piaţa muncii”, derulat în
parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru Egalitate, persoanele din teritoriu vor fi
evaluate, ei urmând să devină la rândul lor formatori pentru alţi specialişti.

-

s-a solicitat obligaţia ca A.N.E.S să avizeze toată legislaţia care are legătură cu
egalitatea de şanse;
În continuare, doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a solicitat informaţii în

legătură cu grupul de lucru pe problematica violenţei în familie, dat fiind faptul că Ministerul
Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti nu a fost invitat să participe, deşi problematica necesită
intevenţia specialiştilor din acest minister. Doamna preşedinte Maria Moţa a precizat că
există la nivelul M.M.F.P.S un astfel de grup de lucru, dar reprezentanţii Agenţiei Naţionale
pentru Protecţia Familiei (A.N.P.F) pot face mai multe precizări în acest sens şi a
menţionat că, în urma procesului de restructurare de la nivelul M.M.F.P.S. că ar urma ca
A.N.P.F. să fuzioneze cu A.N.E.S.
Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a solicitat informaţii cu privire la
sesizările de discriminare din teritoriu şi paşii pe care trebuie să îi facă o femeie care
constată că a fost discriminată.
Doamna preşedinte Maria Moţa a precizat că A.N.E.S face politicile în domeniul
egalităţii de sanse iar Comisia Europeană a decis ca un alt organism să sancţioneze
(respectiv Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării – C.N.C.D.) şi a prezentat
demersurile ce pot fi făcute în situaţii de discriminare.
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În finalul discuţiilor s-au prezentat pe scurt câteva situaţii în care femeile au sesizat
că sunt discriminate .
Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările şedinţei.
Joi, 9 aprilie 2009
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la lucrările aflate în portofoliul
Comisiei.
În perioada 7-9 aprilie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat
Cristina Ancuţa Pocora – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte,
domnul deputat Mugurel Surupăceanu - vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Maria
– secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, domnul deputat Nicolae Bănicioiu,
doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache,
doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca,
domnul deputat Constantin Severus Militaru, doamna deputat Lucia-Ana Varga.
A absentat doamna deputat Carmen Axenie, aflată în concediu medical.

PREŞEDINTE

Cristina Ancuţa POCORA
SECRETAR
Maria STAVROSITU

Intocmit:
Cristina Constantin,
Expert parlamentar
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