PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/591/13.10.2009

pentru femei şi bărbaţi

Sinteza
lucrărilor Comisiei
din zilele de 06 şi 07 octombrie

Marţi, 06 octombrie 2009
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct:
1. Documentare privind lupta împotriva violenţei asupra femeilor şi campaniile
internaţionale.
Miercuri, 07 octombrie 2009
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct:
1. Audierea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi cu
privire la reorganizarea instituţiei.
Marţi, 06 octombrie 2009
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la violenţa îndreptată împotriva femeii,
precum şi cu privire la campaniile internaţionale derulate în acest sens.

Miercuri, 07 octombrie 2009
Pe ordinea de zi s-a aflat Audierea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse
între Femei şi Bărbaţi (A.N.E.S.) cu privire la reorganizarea instituţiei.
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora.
La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi, din partea Agenţiei Naţionale pentru
Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi: doamna Maria Moţa, preşedinte şi domnul
Marian Negrea, director.
Doamna preşedintă 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 preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a deschis audierea arătând că la
Comisia pentru egalitatea de şanse au fost primite memorii ale reprezentanţilor A.N.E.S. în
teritoriu, prin care aceştia îşi manifestă îngrijorarea cu privire la reorganizarea A.N.E.S.,
respectiv situaţia personalului din structura teritorială şi derularea activităţii viitoare.
În acest context, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a întrebat
reprezentanţii A.N.E.S. cum văd funcţionarea instituţiei având în vedere reorganizarea, ce
se va întâmpla cu reprezentanţii în teritoriu ai A.N.E.S., deja formaţi pe problematică,
precum şi modul în care se vor transfera aceste atribuţii către Agenţia de Prestaţii Sociale.
Doamna preşedinte Maria Moţa a mulţumit pentru invitaţie, menţionând că nu
cunoaşte în detaliu memoriul înaintat de reprezentanţii A.N.E.S. în teritoriu şi a precizat
următoarele:
-

a fost propus un proiect de lege privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii
publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi
respectarea

acordurilor-cadru

cu

Comisia

Europeană

şi

Fondul

Monetar

Internaţional, atacat pentru neconstituţionalitate şi având termen de judecată la
Curtea Constituţională pe 14 octombrie;
-

în cadrul acestui proiect de Lege, Guvernul a propus ca A.N.E.S. să rămână cu
aceeaşi denumire şi să aibă loc o reducere de 26 de posturi, astfel încât A.N.E.S.
va funcţiona cu 41 de posturi în structura centrală;

-

în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, la articolul
29, există o prevedere privind numărul de angajaţi al A.N.E.S.;

-

restructurarea instituţiei nu a pus în discuţie calitatea şi pregătirea personalului din
teritoriu ci a venit din necesitatea de reducere a cheltuielilor bugetare;
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-

A.N.E.S. a efectuat controale la nivelul compartimentelor teritoriale, fiind evidenţiate
cazuri în care angajaţi ai ANES nu şi-au respectat atribuţiile, 5 dintre aceştia fiind
sancţionaţi;

-

este prevăzut un proiect de formare în parteneriat cu Centrul Parteneriat pentru
Egalitate (CPE), care vizează formarea preşedinţilor de Comisii judeţene în
domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (COJES);

-

sunt şi persoane cu o activitate bună în teritoriu, care vor lucra pe egalitate de
şanse în cadrul Agenţiei de Prestaţii Sociale, dar soluţia de restructurare adoptată
va conduce şi la trecerea în şomaj a unor angajaţi din compartimentelor teritoriale,
încercându-se găsirea unor soluţii şi pentru aceştia;

-

este foarte dificil de controlat o persoană care lucrează singură în teritoriu,
cheltuielile în acest sens fiind mari;
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a solicitat clarificări cu privire la:

-

paşii care vor fi făcuţi în vederea acestei restructurări;

-

evaluările şi rapoartele

privind personalul din cadrul aparatului teritorial al

A.N.E.S.;
-

criteriile în baza cărora s-a evaluat performanţa personalului transferat şi
netransferat;

-

eventuala comunicare cu Uniunea Europeană privind restructurarea instituţiei;

-

funcţionarea în teritoriu a instituţiei, având în vedere numărul mare de persoane
care va fi disponibilizat.
De asemenea, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a înmânat doamnei

preşedintă Maria Moţa memoriul primit de la funcţionari ai A.N.E.S din structurile teritoriale
şi a solicitat să li se răspundă petenţilor iar comisia să fie înştiinţată de acest răspuns, în
decurs de o săptămână. Totodată, domnia sa a solicitat ca raportul de evaluare făcut de
A.N.E.S în urma controlului din teritoriu, precum şi criteriile care au stat la baza întocmirii
acestuia, să fie transmise către Comisie.
Doamna preşedintă Maria Moţa a arătat că:
- iniţial s-a dorit o structură de 3 persoane în teritoriu, dar, din raţiuni bugetare, s-a
ales soluţia cu o singură persoană, intenţia A.N.E.S. fiind aceea de a dezvolta, nu de a
reduce activitatea;
- în teritoriu sunt 30 de persoane, din care 2 s-au transferat deja, iar raportul de
evaluare va fi trimis Comisiei;
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- în unele judeţe s-au descoperit mari deficienţe în ceea priveşte implicarea
personalului (spre exemplu, în judeţele Tulcea, Caraş-Severin, Constanţa şi Prahova s-a
constatat că personalul nu îşi cunoştea atribuţiile);
- ar fi fost indicat ca persoanele care au aceste atribuţii să dea un examen, să aibă
pregătire, formare în domeniu;
- persoana din teritoriu care va fi angajatul Agenţiei de Prestaţii va avea în atribuţii
să gestioneze legătura cu membrii COJES;
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a solicitat informaţii cu privire la baza
legislativă care specifică faptul că preşedinţii COJES trebuie să implementeze strategia şi
programele A.N.E.S. Doamna preşedintă Maria Moţa a precizat că există o serie de acte
normative care stabilesc atribuţiile COJES şi CONES şi, de asemenea, că se
preconizează o modificare a Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi
bărbaţi printr-o ordonanţă de urgenţă, în baza acesteia urmând să se modifice şi
regulamentele de funcţionare ale CONES şi COJES.
În continuare a luat cuvântul doamna deputat Lucia Ana Varga, domnia sa
solicitând conducerii A.N.E.S să precizeze care sunt obiectivele pe care această instituţie
le are atât la nivel naţional cât şi în teritoriu, precum şi care sunt paşii pentru a atinge
aceste obiective, dat fiind faptul că activitatea în teritoriu este foarte puţin vizibilă şi nu este
în măsură să dea un impuls societăţii în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.
De asemenea, a arătat că în teritoriu sunt oameni care nu ştiu cui să se adreseze atunci
când intervin situaţii legate problematica femeii, de multe ori acţiunile şi intervenţia
organizaţiilor neguvernamentale fiind mai puternică decât a statului. Totodată, doamna
deputat a arătat că este important ca membrii Comisiei să se aplece asupra unui proiect
de lege pe acest domeniu, pe care să îl dezvolte şi care să fie în măsură să modifice
esenţial modul în care se derulează lucrurile la nivel de teritoriu.
Doamna deputat Pető Csilla Mária a menţionat situaţia reprezentantei A.N.E.S. din
judeţul Bihor care nu a fost sprijinită pentru a-şi derula activitatea la nivel local.
Doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache a solicitat o serie de informaţii cu
privire la strategia A.N.E.S, stadiul de derulare al proiectelor şi măsura în care ar fi
oportună o lege privind impunerea unei cote de reprezentare feminină în cadrul
conducerilor instituţiilor.
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a întrebat care sunt pârghiile prin care
A.N.E.S. poate determina structurile locale să susţină dezvoltarea de politici la nivel local
şi care sunt mijloacele de sancţiune şi control în teritoriu.
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Referitor la cotele de reprezentare, doamna preşedintă Maria Moţa a precizat că
legislaţia în vigoare prevede reprezentarea echitabilă şi echilibrată a femeilor şi bărbaţilor
în structurile de conducere, iar programul de guvernare prevede introducerea cotei de
30% femei la alegerea reprezentanţilor în Senat şi Camera Deputaţilor, până în anul 2012.
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a cerut precizări referitor la sancţiunile aplicate
pentru nerespectarea acestor prevederi, arătând că reprezentarea femeilor trebuie să se
facă pe locuri eligibile şi a apreciat că A.N.E.S este în măsură să elaboreze politicile în
domeniu şi să le adapteze în cazul în care nu dau rezultatele scontate.
La întrebarea doamnei deputat Lucia Ana Varga, dacă există o evaluare a
problematicii femeii în teritoriu, doamna preşedintă Maria Moţa a precizat că în proiectul
de strategie se aduc în atenţie statisticile referitoare la problematica de gen şi sunt
formulate şi o serie de propuneri.
Domnul deputat Gabriel Andronache, care a participat la şedinţă în calitate de
supleant al doamnei deputat Carmen Axenie, conform adresei cu nr. 16/818 din 07.10.
2009 primită din partea Grupului Partidului Democrat Liberal, a apreciat că activitatea
structurilor teritoriale A.N.E.S. nu este suficient de cunoscută, mai ales în condiţiile în care
femeile se confruntă cu multe probleme, între care şi violenţa domestică. De asemenea,
domnul deputat a apreciat că relaţia cu autorităţile locale este esenţială pentru ca politicile
în acest domeniu să prindă contur.
Doamna preşedintă Maria Moţa a precizat că fenomenul violenţei în familie se află
în responsabilitatea unei alte instituţii, respectiv Agenţia Naţională pentru Protecţia Familiei
(A.N.P.F.), A.N.E.S. fiind responsabilă doar de politicile în domeniul egalităţii de şanse
între femei şi bărbaţi, iar priorităţile identificate în teritoriu pot fi rezolvate cu ajutorul
fondurilor europene care să vizeze obiective legate de egalitatea de şanse, în prezent
existând fonduri care însă nu sunt accesate de instituţiile eligibile. De asemenea, domnia
sa a arătat că A.N.E.S. a iniţiat o campanie de informare a consiliilor judeţene cu privire la
activitatea derulată de Agenţie, precum şi referitor la posibilitatea de a accesa fondurile
europene. În acelaşi scop de a disemina informaţii legate de egalitatea de şanse, în cadrul
caselor de căsătorii se distribuie materiale informative tinerilor căsătoriţi. Doamna
preşedintă Cristina Pocora a recomandat ca aceste materiale să fie distribuite şi
Consulatelor din străinătate care oficiază foarte multe căsătorii.
În continuare, doamna preşedintă Maria Moţa a solicitat sprijinul membrilor Comisiei
pentru a se putea reglementa angajarea unor persoane pe perioadă determinată în cadrul
proiectelor cu finanţare europeană, în prezent aceasta nefiind permisă.

5

Doamna deputat Lucia Ana Varga a propus derularea unor întâlniri în teritoriu, la
care să participe membri ai Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi,
reprezentanţi ai A.N.E.S. şi primari, în cadrul cărora să se prezinte posibilitatea de
accesare a fondurilor europene precum şi paşii care trebuie urmaţi pentru a aplica pentru
proiecte în domeniul egalităţii. Doamna preşedintă Maria Moţa a precizat că s-a făcut o
informare către primării, care va fi trimisă şi Comisiei, de asemenea, a subliniat faptul că
Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane (AMPOSDRU) a organizat sesiuni de formare în toate regiunile în vederea
accesării fondurilor, existând în prezent fonduri din Fondul Social European (FSE) şi a
exprimat disponibilitatea de a participa împreună cu specialişti la aceste întâlniri.
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a menţionat că această iniţiativă trebuie
reluată, având în vedere faptul că fondurile europene reprezintă o şansă de dezvoltare şi a
solicitat ca informarea trimisă către primari, precum şi datele statistice vizând problematica
femeii să fie transmise Comisiei.
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a apreciat că A.N.E.S. nu este o
instituţie eficientă, fiind important ca această instituţie să îşi fixeze câteva obiective pentru
a ajunge la populaţie.
Doamna preşedintă Maria Moţa a subliniat că problematica egalităţii de şanse este
una ce ţine de mentalitate, fiind important să se pornească de la educaţie, din CONES
făcând parte şi un reprezentant al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării care are în
atribuţii analiza manualelor şi eliminarea stereotipurilor sexiste.
Un alt punct al discuţiei l-a reprezentat egalizarea vârstei de pensionare, doamna
preşedintă Cristina Ancuţa Pocora apreciind că România nu este pregătită pentru acest
lucru şi că autorităţile ar trebui să fie ceva mai vocale, dat fiind faptul că femeia munceşte
mult la serviciu şi acasă, are speranţa de viaţă redusă, aceste propuneri legale fiind de
natură să înrobească femeia şi să îi reducă din şanse. Acest aspect ar trebui negociat cu
Uniunea Europeană, având în vedere că realităţile sociale din România sunt diferite, în
condiţiile în care statul nu asigură servicii sociale pentru ca femeia să îşi continue cariera,
fiind important să se ofere posibilitatea femeii de a opta. Doamna preşedintă Maria Moţa
precizat că există o directivă europeană care nu forţează vârsta de 65 de ani ci prevede
egalizarea vârstei de pensionare până în 2030.
În finalul discuţiilor, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a informat membrii
Comisiei că în preajma zilei de 25 noiembrie, declarată Ziua internaţională de luptă
împotriva violenţei asupra femeilor, Comisia ar trebui să marcheze un eveniment prin care
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parlamentarii să se angajeze în lupta împotriva violenţei asupra femeilor, sens în care
aşteaptă propuneri din partea colegilor din Comisie.
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei.
În ziua de 06 octombrie la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat
Cristina Ancuţa Pocora – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte,
doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache - vicepreşedinte, doamna deputat Maria
Stavrositu – secretar, doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat
Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana
Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Constantin
Severus Militaru, domnul deputat Mugurel Surupăceanu, doamna deputat Lucia-Ana
Varga.
A absentat domnul deputat Florin–Ciprian Luca, aflat în delegaţie.
În ziua de 07 octombrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat
Cristina Ancuţa Pocora – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte,
doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache - vicepreşedinte, doamna deputat Maria
Stavrositu – secretar. doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, domnul deputat
Gabriel Andronache, supleant al doamnei deputat Carmen Axenie, domnul deputat
Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela
Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat
Mugurel Surupăceanu, doamna deputat Lucia-Ana Varga.
A absentat domnul deputat Florin–Ciprian Luca, aflat în delegaţie.
PREŞEDINTĂ
Cristina Ancuţa POCORA

SECRETAR
PETŐ Csilla - Mária

Intocmit:
Lucia Cornelia Lepădatu
Consilier parlamentar
Cristina Constantin,
Expert parlamentar
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