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Proces verbal  
al şedinţelor Comisiei din zilele 

de 19, 20 şi 21 aprilie 2005 
 

Marţi, 19 aprilie 2005 
 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Rolul instituţiei Avocatului Poporului în soluţionarea sesizărilor privind discriminarea 

de gen. 
La lucrările comisiei sunt prezenţi 7 deputaţi din totalul de 7 membri. 
La dezbatere participă ca invitat domnul profesor doctor Ioan Muraru, Avocatul Poporului. 
Lucrările Comisiei sunt conduse de doamna preşedinte Minodora Cliveti. Membrii Comisie 

aprobă în unanimitate ordinea de zi.  
La primul punct al ordinii de zi  este înscrisă „Rolul instituţiei Avocatului Poporului în 

soluţionarea sesizărilor privind discriminarea de gen” 
Doamna preşedinte Minodora Cliveti deschide şedinţa, îl prezintă pe invitat şi îl roagă ca în 

intervenţia domniei sale să aducă sugestii în ceea ce priveşte aplicarea noţiunii egalităţii de gen, o 
noţiune vastă dar puţin cunoscută.  

Domnul profesor doctor Ioan Muraru salută înfiinţarea Comsiei şi subliniază rolul acesteia de a  
contribui la reuşita introducerii şi aplicării principiului egalităţii de şanse la nivel de ocupare, în 
număr egal de către femei şi de către bărbaţi, a funcţiilor şi demnităţilor publice. Interpretarea 
pragmatică a principiului presupune ca în ocuparea funcţiilor din organismele colegiale 50% să fie 
femei şi 50% să fie bărbaţi, dar din păcate în practică nu se ţine cont de această prevedere. 
Egalitatea de gen este traducerea în română a unei denumiri din limba engleză, preferabilă ar fi fost 
denumirea de egalitatea în drepturi.  La Bruxelles se practică un dicţionar specific şi el trebuie 
respectat ca atare. În ceea ce priveşte egalitatea de gen, în drepturi, trebuie să se creeze un limbaj pe 
care trebuie să-l înţeleagă şi oamenii de rând.  
 Doamna preşedinte Minodora Cliveti intervine şi aminteşte că expresia „egalitate de gen” a fost 
adoptată ca urmare a nemulţumirii militantelor faţă de expresia „egalitate de sex”, egalitatea de gen 
are o conotaţie care descrie corect înţelesul şi care nu deranjează.  
 Domnul profesor doctor Ioan Muraru aminteşte că există nemulţumiri vis-a-vis de Instituţia 
Avocatul Poporului şi de calificarea acesteia drept inutilă. În Tratatul de instituire a unei constituţii 
pentru Europa se vorbeşte despre Ombusman, această instituţie nu sancţionează şi nu trimite în 
judecată. Ombusman, echivalentul Avocatului Poporului, este o necesitate şi devine inutil dacă este  
investit cu atribuţii de sancţionare. Avocatul Poporului are în vedere apărarea tuturor drepturilor 
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omului dar există si autorităţi specializate în domeniul egalităţii de drepturi cum ar fi Consiliul 
Naţional de Combatere a Discriminării, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse. La nivel de 
instituţie exista un avocat adjunct specializat în egalitatea de şanse. Egalitatea în drepturi are multe 
aspecte care din punctul de vedere al Avocatului Poporului nu sunt corect tratate. De pilda la 
întrebarea unui oficial european privind situaţia rromilor în România răspunsul ar trebui sa fie acela 
că problema rromilor nu este numai problema României ci şi a Europei. Dacă o tratăm doar ca pe o 
problema a României, situaţia rromilor este lăsată în seama poliţiei, ori poliţia nu poate rezolva 
marile probleme sociale. În această privinta este nevoie de un program de integrare de mare 
perspectivă. Implicarea trebuie să vină nu numai din partea statutului, ci şi din partea companiilor. 
Revenind la nivel de reprezentare a femeilor şi a bărbaţilor, Legea electorală ar fi trebuit să prevadă 
50% mandate pentru femei şi 50% pentru bărbaţi. Din păcate, femeile din România nu au aceleaşi 
responsabilităţi cu cele din alte ţări europene. Din cauza faptului că femeile au atribuţii mai mari în 
familie, ele nu acces prea mare şi nu pot veni în concurenţă cu bărbaţii. Ideea de bază este ca la 
ocuparea funcţiilor din organismele colegiale reprezentative să fie obligatorie ocuparea funcţiilor 
după principiul 50% femei şi 50% bărbaţi.  
 Domnul deputat Tamas Sandor menţionează că deşi la nivel de alegeri în UDMR competiţia este 
liberă, femeile nu se înscriu.  
 Domnul profesor doctor Ioan Muraru precizează că în anii 1990-1991 s-a pus problema 
promovării minorităţilor la nivel de instituţii ale statului. Şi în cazul în discuţie se poate utiliza 
metoda folosită pentru minorităţi în alegerile parlamentare din perioada menţionată. Graţie acelei 
metode au putut intra în Parlament minorităţi, în afară de cea maghiară care este privilegiată, 
precum cea lipoveană, croată etc. Trebuie forţată puţin nota. Este nevoie de mai multe femei în 
aparatul de stat.  
 Doamna preşedinte Minodora Cliveti aminteşte că reprezentarea femeilor este chiar descurajată. 
Ministerul Apărării Naţionale a hotărât reducerea numărului de locuri pentru fete la concursurile 
pentru intrarea la Academia de Poliţie sau la şcoala militară. În urma declaraţiei politice semnate de 
domnia sa şi în urma sesizării  de către CNCD, hotărârea a fost anulată.   
   Domnul profesor doctor Ioan Muraru constată că în raportul instituţiei Avocatul Poporului 
numărul petiţiilor legate de nerespectarea egalităţii în drepturi în perioada ianuarie – februarie 2005 
a fost de 32, din acestea doar 8 au fost pe zona egalităţii de gen. Avocatul Poporului are si dreptul să 
invoce neconstituţionalitatea legii. Astfel, în ceea ce priveşte Legea privind libera circulaţie a 
persoanelor, a fost constatat un lucru suprinzător, acela că nu s-a ţinut cont când s-a reglementat 
libera circulaţie a minorilor numai cu acordul părinţilor, că minora de 16 ani obţine capacitate 
deplină de exerciţiu prin căsătorie şi că nu mai este nevoie în acest caz de acordul părinţilor. Şi 
atunci, se pune problema minorelor care s-au căsătorit fără consimţământul părinţilor dar care vor 
să muncească în străinătate şi care trebuie să ceară pentru aceasta acordul părinţilor. Dacă nu s-ar fi 
sesizat această eroare a legii, multe procese s-ar fi putut produce. Trebuie luate noi măsuri în 
favoarea femeilor. Femeile sunt responsabile pentru creşterea şi educarea copiilor. Trebuie ajutate şi 
prin măsuri precum impunerea unui preţ maximal peste care comercializarea este interzisă pentru 
produsele pentru copii.  
   Accesul femeilor în structuri de conducere este limitat de responsabilităţile foarte mari ale 
acestora în cadrul familiei. Crearea unor pârghii în ajutorul familiei, precum şcoli cu program 
prelungit, astfel ca obligaţiile creşterii şi educării copilului să poată fi extinse, sunt necesare. 
 Doamna preşedinte Minodora Cliveti întreabă cui revine responsabilitatea educării în condiţiile 
expuse mai sus. 
 Domnul profesor doctor Ioan Muraru răspunde că responsabilitatea este partajată, astfel încât ea 
să nu aparţină numai mamei ci şi instituţiei în grija căreia este lăsat copilul. 

Doamna preşedinte Minodora Cliveti aminteşte de eforturile de  traducere a egalităţii de şanse în 
practică prin promovarea ideii parităţii, şi că în prezent, Comisia sprijină configurarea reţelei 
egalităţii de şanse în România, Comisia cooperând cu instituţiile responsabile în domeniu, respectiv 
cu  ANES şi CNCD. Pentru viitor este programată organizarea unei dezbateri asupra Legii 



202/2002, în sensul regândirii acesteia, în vederea eliminării suprapunerii competenţelor ANES şi 
CNCD privind contestarea şi sancţionarea faptelor de discriminare în materia egalităţii de gen. 
 Domnul profesor doctor Ioan Muraru îşi exprimă opinia conform căreia este necesar un singur 
organism denumit egalitate de şanse. Problema care se pune ţine de nivelul la care se instituie un 
astfel de organism şi câtă autonomie i se conferă.  
 Doamna preşedinte Minodora Cliveti intervine amintind că la nivel de european există organisme 
parlamentare, ministere sau agenţii sub autoritatea primului ministru care reglementează această 
problemă.  
 Domnul profesor doctor Ioan Muraru îşi exprimă convingerea că o astfel de instituţie ar trebui 
organizată ca o autoritate naţională pusă sub subordinea Parlamentului. Dacă se doreşte ca 
Preşedintele să fie ales de Parlament, atunci trebuie să fie cel puţin cu rang de ministru, în sensul că 
se bucură de o protecţie asimilată funcţiei de ministru. Dacă se doreşte ca preşedintele să aibe rang 
de secretar de stat, atunci este numit de Camera Deputaţilor sau Senat iar salariaţii sunt asimilaţi cu  
salariaţii Paralmentului şi ies de sub Autoritatea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.  
 Doamna preşedinte Minodora Cliveti subliniază că cele două instituţii ANES şi CNCD se ocupă 
de pe paliere diferite de egalitatea de şanse. Domnia sa îl întreabă pe invitat cum consideră noul 
Tratat Constituţional al UE  din punctul de vedere al egalităţii de şanse şi al discriminării pozitive. 
 Domnul profesor doctor Ioan Muraru afirma ca se ridică câteva probleme în ceea ce priveşte 
tratatul  constituţional, întâi pentru că nu s-au pomenit tratate neconstituţionale şi apoi pentru că UE 
nu este un stat. Textele tratatului sunt mai puţin juridice, iar în plus au fost înscrise unele principii 
precum cel al subsidiarităţii, proporţionalităţii şi discriminării pozitive, care reprezintă reguli 
impuse pe parcurs. Se constată o evoluţie de la inegalitate spre egalitate, iar egalitatea adevărată 
presupune discriminare pozitivă.    
 Doamna preşedinte Minodora Cliveti mulţumeşte invitatului pentru participare. 

  
Miercuri, 20 aprilie 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.  
 

Joi, 21 aprilie 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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