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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                          Nr. 37/305/12.05.2009 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada  06 - 07 mai 2009 
   

 

Miercuri, 06 mai  2009 
 

În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1. Dezbatere privind situaţia femeii de etnie romă. 

 
Joi, 07 mai  2009 

 
           În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1. Documentare cu privire la legislaţia şi programele specifice în domeniul 

incluziunii sociale. 

 
Miercuri, 06 mai  2009 
Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu. 

La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi: 

-  din partea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între  Femei şi 

Bărbaţi (A.N.E.S.), doamna Andra Croitoru - director şi domnul Ovidiu Anemţoaicei – 

consilier. 
- din partea Agenţia de Dezvoltare Comunitară  „Împreună”, doamna Carmen 

Gheorghe – coordonatoare programe. 
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Domnul vicepreşedinte  Mugurel Surupăceanu a declarat deschise lucrările 

Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedinţei a 

fost îndeplinită. 

        

  Domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu a dat cuvântul doamnei Andra 

Croitoru, director în cadrul ANES. 

 Doamna Andra Croitoru a prezentat activităţile în acest domeniu şi a precizat că 

A.N.E.S.  a fost foarte deschisă în sprijinirea proiectelor adresate femeii de etnie romă, 

această categorie socială fiind supusă unor multiple discriminări. Pentru a facilita 

inserţia şi accesul pe piaţa muncii, au fost organizate o serie de burse ale locurilor de 

muncă, precum şi campanii de informare şi conştientizare (broşuri, pliante), în special în 

ceea ce priveşte drepturile pe piaţa muncii. 

 Domnul consilier Ovidiu Anemţoaicei a ridicat problema multiculturalismului, de 

care trebuie să se ţină cont atunci când se realizează programe, fiind nevoie ca statul 

să se implice prin derularea de programe din fonduri structurale. 

În continuare, discuţiile s-au concentrat în jurul problemelor specifice apărute în 

asigurarea egalităţii de sanse şi a incluziunii sociale cât şi în găsirea posibilelor soluţii 

pentru a asigura aceste principii fundamentale. 

 Astfel, doamna deputat Carmen Axenie a precizat că printre cauzele discriminării 

se numără mentalitatea dar şi lipsa accesului la educatie, fiind foarte important atât rolul 

mediatorului social care trebuie sa fie un factor de înlesnire a comunicării cât şi 

implicarea directă a persoanelor de etnie romă în gasirea celor mai bune soluţii pentru 

asigurarea accesului pe piaţa muncii. 

Doamna deputat Lucia Ana Varga a  menţionat că este foarte important ca cei 

care derulează campanii pentru comunităţile de romi să înţeleagă modul de viaţă al 

acestora, în acest sens existând în zona Bihorului organizaţii neguvernamentale care 

au derulat proiecte cu rezultate foarte bune. În ceea ce priveşte statutul femeii de etnie 

romă, este foarte important ca aceasta să înţeleagă că educatia este principala şansă 

de îmbunătăţire a calităţii vieţii.  De asemenea, doamna deputat a precizat că sunt 

foarte multe persoane de etnie romă care au dificultăţi în ceea ce priveşte accesul la 

servicii de bază (sănătate, educaţie).  

În continuare a luat cuvântul doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, care 

a subliniat că ar trebui facută o dezbatere la nivelul Parlamentului şi de asemenea ar 

trebui construit un proiect integrat prin care să se faciliteze o mai bună identificare a 



 3

problemelor, identificarea persoanelor resursă din comunitate, precum  şi găsirea celor 

mai bune soluţii. Doamna deputat a menţionat că acolo unde organizaţiile 

neguvernametale au venit alături de comunităţile locale s-au obţinut rezultate 

semnificative în imbunatăţirea vieţii în comunităţile de romi, în acest sens fiind foarte 

importantă cunoaşterea în profunzime a specificului si tradiţiilor romilor. 

 

Domnul deputat Mugurel Surupăceanu a subliniat că ar trebui să se elaboreze o 

Strategie naţională care să fie corelată cu programele europene în domeniu şi care să 

fie implementată de urgenţă, pentru a gasi cele mai bune soluţii de remediere a 

problemelor cu care se confruntă persoanele de etnie romă. 

De asemenea, a precizat că ar trebui avută în vedere o discuţie cu Agenţia 

Naţională pentru Romi, care să figureze pe agenda unei viitoare şedinţe a Comisiei.  

 

În continuare doamna Carmen Gheorghe, din partea Agenţiei de Dezvoltare 

Comunitară  „Împreună”, a prezentat  studiul „Sindicatele la intersecţia dintre etnie şi 

gen”, studiu care a pornit de la premisa că sindicatele sunt foarte active în promovarea 

egalităţii de şanse pe piaţa muncii. 

 Astfel, Agenţiei de Dezvoltare Comunitară  „Împreună”   va organiza o serie de 

întâlniri pentru realizarea unui Pact social pentru suportul grupurilor dezavantajate pe 

piaţa muncii, în special a femeilor de etnie  romă, propunând o noua dezbatere pe acest 

subiect în cadrul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi în a doua 

jumătate a anului curent. 

Domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu a declarat închise lucrările 

şedinţei. 

 
Joi, 07 mai  2009 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la legislaţia şi programele specifice 

în domeniul incluziunii sociale. 

 

Au fost prezenţi: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedinte, domnul 

deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, domnul deputat Mugurel Surupăceanu - 

vicepreşedinte, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar,  doamna deputat Pető 

Csilla-Maria – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae 

Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Ileana Cristina 
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Dumitrache, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–

Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, doamna deputat Lucia-Ana 

Varga. 

 

 

 

         PREŞEDINTE                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                            
 
 

SECRETAR 
 
                                                            PETŐ Csilla-Maria 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit                                                             
                                                                                                                                                                  Dr. Luminiţa GHEORGHIU, 
                                                                                                                                                                  Consilier parlamentar 
                           
                                                                                                                                                                  Cristina CONSTANTIN, 
                                                                                                                                                                  Expert parlamentar 
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