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1. Dezbatere privind „Campania paneuropeană de combatere a violenţei împotriva 
femeilor, inclusiv a violenţei în familie”, iniţiată de Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei, adresată parlamentelor naţionale, pentru 2006-2008. 

2. Lansarea proiectului „Cooperarea femeilor parlamentare în sud-estul Europei”.   
 
 

 Miercuri, 8 noiembrie 2006 
 

1. Audiere privind “Strategia naţională de implementare a măsurilor de prevenire şi 
combatere a discriminării”, elaborată de către Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării. 

 
 

Marţi,  7 noiembrie 2006 
  

 Comisia pentru  egalitatea de  şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera 
Deputaţilor şi Comisia pentru egalitatea de şanse din Senat au desfăşurat împreună 
şedinţa.  
 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti şi doamna 
preşedintă Cornelia Cazacu.  
       Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La lucrările Comisiei au participat, ca invitaţi, din partea :  
 - Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (MMSSF) – doamna Maria 
Muga, Secretar de Stat ; 
 - Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES) – 
doamna Maria Moţa, preşedinte; doamna Ana Maria Rusu, inspector; doamna Mădălina 
Ioan, consilier ; 
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 - Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Familiei (ANPF) - doamna Mihaela Cristina  
Mostavi, preşedinte; doamna Rodica Cărăuşu, manager public; doamna Aura Manuela 
Colang, director; doamna Elena Dobre, consilier de integrare; 
 - Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) – doamna 
Ioana Nedelcu, subsecretar de stat; 
 - Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane (ANTP) – domnul Dumitru 
Licsandru, preşedinte; doamna Luminiţa Dumitrache, purtător de cuvânt; doamna 
Alexandra Petrache, ofiţer specialist;  
 - Agenţiei Naţionale pentru Romi – doamna Mariea Ionescu, preşedinte şi 
doamna Claudia Grosu, consilier personal; 
 - Ministerului Integrării Europene – doamna Alexandrina Petrea, consilier de 
integrare; 
 - doamna Mihaela Tirigan, asistent director la Biroul de Informare al Consiliului 
Europei; 
 - doamna Cristina Văileanu, directoare de programe la „Institutul Naţional 
Democrat” (NDI); 
 - doamna Elena Stănescu, consilier juridic la „Grupul Român pentru Apărarea 
Drepturilor Omului”; 
 - doamna Monica Munteanu, vicepreşedinte la Centrul de Dezvoltare Curriculară  
şi Studii de Gen „FILIA” ; 
 - doamna Hajnalka Bessenyei, coordonator de programe la Asociaţia Femeilor 
Impotriva Violenţei (AFIV) – „ARTEMIS”. 
 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea privind „Campania 
paneuropeană de combatere a violenţei împotriva femeilor, inclusiv a violenţei în 
familie”, iniţiată de Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, adresată 
parlamentelor naţionale, pentru 2006-2008. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a deschis şedinţa, anunţând invitaţii precum 
şi scopul reuniunii. 
 Astfel, domnia-sa a prezentat succint istoricul şi conţinutul campaniei, precizând 
că iniţiativa aparţine Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). APCE a 
hotărât să deruleze, în cooperare cu parlamentele naţionale ale statelor membre, cu 
cele care au statut de observator pe lângă APCE, precum şi cu adunările parlamentare 
regionale şi internaţionale (în special Parlamentul European, Consiliul Nordic şi Uniunea 
Interparlamentară) o acţiune denumită „Parlamentele unite pentru combaterea violenţei 
în familie împotriva femeilor”. Această acţiune se constituie din contribuţia parlamentelor 
la campania Consiliului Europei de combatere  a violenţei împotriva femeilor, inclusiv a 
violenţei domestice, în perioada 2006-2008, campania fiind decisă în mai 2005, la 
Varşovia, cu ocazia celui de-al treilea Summit al şefilor de state şi guverne. 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a precizat, de asemenea, că APCE a adoptat, în 
această privinţă, Rezoluţia 1512(2006) iar domnia-sa a prezentat, ca raportor, la APCE  
raportul intitulat „Parlamentele unite pentru combaterea violenţei domestice împotriva 
femeilor”. 
  Doamna preşedintă Minodora Cliveti a adăugat, la cele prezentate, faptul că 
domnia-sa coordonează, din partea APCE, „Campania paneuropeană de combatere a 
violenţei împotriva femeilor, inclusiv a violenţei domestice”, precum şi faptul că doamna 
preşedintă Cornelia Cazacu a fost desemnată de către Senatul României ca 
„parlamentar de referinţă” pentru derularea campaniei, lansarea oficială a campaniei 
urmând a avea loc la Madrid la data de 27 noiembrie 2006. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti menţionează că dezbaterea ce face 
obiectul şedinţei comune a celor două Comisii pentru egalitatea de şanse este primul 
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eveniment din cadrul acţiunilor ce se vor desfăşura în România, şi va fi urmată de 
Sedinţa comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, la data de 23 noiembrie 2006, 
ocazie cu care se va adopta o Declaraţie solemnă cu privire la afirmarea voinţei 
legislativului privind susţinerea campaniei de către Parlamentul României.  
 In cuvântul său,  doamna preşedintă Cornelia Cazacu a continuat prezentarea 
campaniei paneuropene, menţionând că aceasta reprezintă pentru România o 
provocare, atât pentru parlament cât şi pentru executiv şi societatea civilă. Sloganul 
campaniei este: „Toate femeile au dreptul la siguranţă şi libertate”, principalele mesaje 
fiind : 

- lupta împotriva violenţei în familie necesită o acţiune concertată a puterilor 
publice; 

- violenţa în familie reprezintă o violare a drepturilor omului; 
- violenţa în familie afectează grav femeile şi prejudiciază întreaga 

societate, chiar şi generaţiile următoare; 
- este nevoie de participarea activă a tuturor pentru a lupta împotriva 

violenţei în familie împotriva femeilor. 
 Campania se va încheia în anul 2008 cu adoptarea unui raport final de evaluare 
după ce vor fi examinate rapoartele naţionale finale asupra activităţilor de campanie. 
 Doamna Mihaela Mustavi, preşedinta ANPF, a prezentat un sumar al activităţii şi 
strategiei Agenţiei privind combaterea violenţei şi a prezentate câteva date statistice 
care pun în evidenţă amploarea fenomenului violenţei şi consecinţele acesteia asupra 
femeilor. Astfel, în 2005 s-a constatat o creştere cu 1433 a numărului de cazuri de 
victime ale violenţei în familie fată de cele 8104 cazuri existente în 2004 şi s-a dublat 
numărul de victime ale violenţei în familie. ANPF colaborează cu ANES în cadrul 
campaniei „Anul European al Egalităţii de Sanse pentru Toţi – Anul 2007” şi se va 
implica activ, în colaborare cu celelalte instituţii şi autorităţi publice în campania pentru 
combaterea violenţei, conform celor declarate de doamna Mihaela Mustavi. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a reiterat importanţa campaniei şi 
necesitatea de a se colabora pentru derularea de acţiuni concrete în perioada 2007-
2008. 
 Doamna deputată Monica Octavia Muscă a arătat că fenomenul violenţei nu 
poate fi separat de egalitatea de şanse şi şi-a manifestat nemulţumirea că legislaţia în 
domeniul violenţei nu este înţeleasă şi nu se aplică de către cei care au atribuţii în 
domeniu, precum şi faţă de faptul că ONG-urile care au participat la elaborarea 
legislaţiei privind violenţa nu au fost invitate. Domnia-sa a apreciat campania 
paneuropeană ca o oportunitate pentru ca România să pună în aplicare legea. 
 Doamna deputată Doina Dreţcanu a readus în discuţie subiectul reuniunii, şi 
anume, acela de lansare a dezbaterilor pentru campania împotriva violenţei şi nu de 
interogare a reprezentantei ANPF, arătând că  instituţiile şi legislaţia au fost create din 
perioada 2001-2004. De asemenea, domnia-sa a arătat că România are acum, prin 
amendarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, precum 
şi prin contribuţia substanţială la aceasta, a Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor, o lege europeană, care dă greutate ANES dar 
şi un grad ridicat de responsabilizare. Prin activitatea de control parlamentar, Comisia a 
monitorizat şi va continua să monitorizeze implementarea şi aplicarea legii, fapt apreciat 
şi recomandat ca un exemplu în cadrul unor manifestări internaţionale în cadrul Uniunii 
Interparlamentare. Doamna deputată Doina Dreţcanu a opinat că la şedinta comună 
festivă, din 23 noiembrie, ar trebui să fie invitat domnul Prim Ministru pentru a prezenta 
strategia României privind combaterea violenţei în familie împotriva femeilor pentru că 
aceasta ar reprezenta garanţia angajării efective a României în campanie. Totodată, 
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domnia-sa a afirmat că este necesară audierea reprezentanţilor tuturor ministerelor cu 
privire la integrarea dimensiunii de gen în cadrul politicilor publice, precum şi la 
prevenirea şi combaterea violenţei. 
 Doamna Maria Moţa, preşedinta ANES a evidenţiat contribuţia instituţiilor 
implicate în domeniu în cadrul campaniei şi şi-a manifestat susţinerea prin activităţi 
specifice şi în colaborare cu aceste instituţii, chiar şi în profil teritorial, unde este nevoie 
de sensibilizarea populaţiei. 
 Domnul Dumitru Licsandru, preşedintele ANTP a precizat că fenomenul violenţei 
împotriva femeilor se manifestă în forme violente în cazul victimelor traficului de 
persoane şi că sunt necesare în continuare măsuri de protecţie a victimelor traficului de 
persoane şi victime ale violenţei. 
 Doamna Mariea Ionescu, preşedinta ANR a insistat pe necesitatea ca instituţiile 
să desfăşoare acţiuni comune şi concrete în cadrul campaniei, pentru care ar putea 
mobiliza structurile şi autorităţile locale. 
 Doamna Monica Munteanu, vicepreşedintă „FILIA” a evidenţiat absenţa 
dimensiunii de gen din multe dintre politicile publice, neexistând încă evaluări ale 
dimensiunii de gen, şi a recomandat focalizarea acţiunilor la nivel naţional, precum şi 
derularea de acţiuni cu finanţare din fonduri structurale. 
 Doamna Cristina Văileanu, director NDI, a propus desfăşurarea de acţiuni în 
cadrul campaniei, în maniera celor care se desfăşoară pe plan internaţional precum şi 
organizarea şi în Parlament a unei expoziţii a „martorelor tăcute”, în vederea 
sensibilizării membrilor Parlamentului şi mass-mediei. 
 Dezbaterile au pus în evidenţă necesitatea colaborării instituţiilor implicate în 
domeniu cu societatea civila pentru identificarea de soluţii naţionale, adaptate 
specificului românesc, care să contribuie la combaterea violenţei împotriva femeilor, 
inclusiv a violenţei domestice. 
 Doamna preşedintă Minodora Cliveti a recomandat ca, pentru desfăşurarea şi 
monitorizarea campaniei, să se constituie, din persoanele prezente, un Grup de lucru 
ad-hoc, lista acestora rămânând deschisă. De asemenea, domnia-sa a considerat 
necesar un parteneriat între Parlamentul României, Radiodifuziunea şi Televiziunea 
publică, pentru ca această campanie să aibă vizibilitate şi eficienţă. 
 Doamna preşedintă Cornelia Cazacu şi-a declarat susţinerea, faţă de aceste 
propuneri, şi a recomandat, la rândul său, organizarea de acţiuni şi activităţi în teritoriu, 
în cadrul „Campaniei paneuropene de combatere a violenţei împotriva femeilor, inclusiv 
a violenţei domestice”.   
 La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat Lansarea proiectului „Cooperarea 
femeilor parlamentare în sud-estul Europei” , care va aborda ca domenii: 
 - Participarea femeilor la decizie în domeniul siguranţei naţionale şi al politicilor 
de apărare; 
   - Dimensiunea de gen a fenomenului migraţiei forţei de muncă: politici care să 
ţină seama de nevoile speciale ale femeilor şi copiilor; 
  - Situaţia femeilor şi bărbaţilor pe piaţa muncii: diferenţe salariale, şomajul, 
reconcilierea vieţii profesionale cu cea de familie. 
 Acest proiect continuă colaborarea cu Gender Task Force din cadrul Pactului de 
Stabilitate, colaborare începută în anul 2006, în baza unui contract între acesta şi 
Camera Deputaţilor, şi se va  derula în cadrul mai multe ateliere de lucru. 
 
 In ziua de 7 noiembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa Cocrea, 
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doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată Mona Muscă, domnul deputat 
Tamas Sandor, doamna deputată Florentina Marilena Toma.  
 Au absentat de la lucrări: domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu şi doamna 
deputată Gabriela Creţu. 

 
Miercuri, 8 noiembrie 2006 

 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
La lucrările Comisiei au participat, ca invitaţi, din partea Consiliului Naţional 

pentru Combaterea Discriminării (CNCD) : domnul Asztalos Csaba Ferenc, preşedinte 
şi doamna Paula Roxana Truinea, membru al Colegiului Director. 
 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat audierea privind “Strategia naţională 
de implementare a masurilor de prevenire şi combatere a discriminării”, elaborată de 
către Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

Domnul Asztalos Csaba Ferenc, preşedintele CNCD, a prezentat domeniul de 
aplicare al legislaţiei privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, 
care are în vedere, în mod special : protejarea dreptului la demnitate personală, accesul 
la educaţie, accesul la servicii publice administrative, juridice, de sănătate, de asistenta 
socială, dreptul la bunuri si servicii, libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a 
domiciliului şi accesul în locuri publice, egalitate în activitatea economică, în materie de 
angajare, profesie şi securitate socială.  

În vederea combaterii faptelor de discriminare, Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării îşi exercită atribuţiile în următoarele domenii: 

- prevenirea faptelor de discriminare; 
- medierea faptelor de discriminare; 
- investigarea, constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare; 
- monitorizarea cazurilor de discriminare; 
- acordarea de asistenţă de specialitate victimelor discriminării. 

 Scopul Strategiei naţionale de implementare a măsurilor de prevenire şi 
combatere a discriminării este stabilirea unor linii directoare de acţiune în domeniul 
prevenirii şi combaterii discriminării şi de a dezvolta o societate inclusivă şi interculturală 
şi este bazată pe politici care promovează interacţiunea, oportunităţile de şanse egale, 
înţelegerea reciprocă şi respectul. In acest sens, Consiliul Naţional pentru Combaterea 
Discriminării îşi propune să:  
 - construiască şi să consolideze un sistem naţional eficient pentru prevenirea 
discriminării prin stabilirea unor standarde în materia discriminării, prin legislaţia şi 
jurisprudenţa CNCD, dezvoltarea capacităţii instituţionale a CNCD;   
 - adapteze şi să îmbunătăţească procedurile de soluţionare a petiţiilor privind 
acte sau fapte de discriminare prin îmbunătăţirea managementului petiţiilor individuale 
şi a soluţionării, reacţia promptă împotriva actelor de discriminare, facilitarea 
procedurilor în vederea asigurării accesului şi a garantării unui remediu efectiv 
drepturilor încălcate, asigurarea unei relaţionări inter-dependente între activităţile de 
prevenire şi cele de  combatere a discriminării; 
 - consolideze cooperarea cu societatea civilă, instituţiile administraţiei publice 
centrale, locale şi mass-media prin atingerea unui impact mai mare asupra grupurilor, 
comunităţilor şi a sectoarelor/domeniilor de aplicare a legislaţiei anti-discriminare; 
conştientizarea funcţionarilor publici asupra efectelor discriminării, asigurarea unei mai 
bune cunoaşteri a drepturilor precum şi a unei abordări multi-sectoariale; 
 - crească gradul de cunoaştere al publicului cu privire la fenomenul discriminării 
prin mediatizarea cazurilor de discriminare soluţionate de  CNCD, crearea unui impact 
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mai mare şi eficientizarea folosirii resurselor proprii, conştientizarea publicului cu privire 
la problemele discriminării, instituţia specializată în domeniu şi obţinerea remediului 
dreptului încălcat prin discriminare. 
 Domnul preşedinte Asztalos Csaba Ferenc precizează că a constatat că 
instituţiile nu introduc criteriul de gen în politicile publice şi în activitatea lor, existând 
situaţii în care acte ale administraţiei locale sunt declarate de către instanţe ca fiind 
discriminatorii.   

 Doamna preşedintă Minodora Cliveti propune CNCD ca acesta să facă o 
evaluare a legislaţiei, Comisia urmând a face propuneri de modificare a legislaţiei.  

 
 In ziua de 8 noiembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte 
Gheorghe Firczak, domnul secretar Ioan Aurel Rus, doamna deputată Olguţa Cocrea, 
doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată Mona Muscă, domnul deputat 
Tamas Sandor, doamna deputată Florentina Marilena Toma.  
 Au absentat de la lucrări: domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu şi doamna 
deputată Gabriela Creţu. 

 
 
 
 

PREŞEDINTĂ,  
 
         Minodora CLIVETI                                  

 
 
 
 
 

SECRETAR, 
 

Ioan Aurel RUS  
 
 
 
 

 
 
 
        Întocmit:    
        Consilier, Lucia-Cornelia Lepădatu 
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