
PARTICIPAREA FEMEILOR IN VIATA POLITICA DIN ROMANIA

1.- despre componenta celor doua camere in perioada 1992-2000;
2.- numarul femeilor- presedinti sau secretari de comisii parlamentare;
3.- numarul femeilor in rindul primarilor, consilierilor locali etc;
4.- componenta guvernelor sub rangul de ministri (secretari de stat);
5.- in general – orice fel de date despre femei in viata politica.

1. Numarul si ponderea femeilor in Parlamentul Romaniei in perioada 1992-2000

Camera Deputatilor SENATAnul
Numar % Numar %

F B F B F B F B
1992 13 326 4 96 3 140 2 98
1996 25 315 7 93 2 141 1 99
2000 38 317 11 89 9 131 7 93

Sursa: Biroul Electoral Central, dec.2000

Distributia femeilor dupa apartenenta politica evidentiaza ca la alegerile din:
- 1992: partidul cu cea mai mare pondere a femeilor in Camera Deputatilor a fost PDSR,

urmat de PNL si PRM
- 1996: partidul cu cea mai mare pondere in Camera Deputatilor a fost PRM, urmat de

PSDR si PDSR; ponderea femeilor membre PNL a scazut, situatie care se mentine si in cazul
alegerilor din 2000. Grupul parlamentar UDMR detine o pondere in crestere a femeilor alese ca
deputat pe lista lor;

- 2000: au ramas mai putine grupuri parlamentare (5); din numarul total de femei alese in
Parlament, 33% apartin PDSR, si cate 22% sunt membre PRM si PD. In Camera Deputatilor, 50%
din femei fac parte din Polul social-democrat (PSD) din Romania si 29% din PRM.

2. Situatia femeilor in comisiile permanente ale Parlamentului

In legislatura 1996-2000:
- Senat: din cele 14 comisii permanente ale Senatului, o singura comisie avea drept

presedinta o femeie – Comisia pentru drepturile omului. In celelalte comisii nu existau femei in
functii de conducere;

- Camera Deputatilor: din cele 14 comisii permanente ale CD, trei aveau ca vice-presedinte
femei si anume Comisia pentru munca si protectia sociala, Comisia pentru sanatate si familie,
Comisia pentru cultura, arta si mijloace de informare in masa. In Comisia pentru invatamant,
stiinta, tineret si sport, o femeie era secretar al comisiei.

In legislatura 2000-2004:
- Senat: in cele 16 comisii permanente, nu exista nici o femeie in conducerea lor;
- Camera Deputatilor: dintr-un numar de 340 de posturi in comisiile CD, 38 sunt ocupate de

femei. Un numar de 4 comisii nu au in componenta lor nici o femeie. Ponderea cea mai mare a
femeilor se intalneste in Comisia pentru cultura, arte, mijloace de informare in masa (35%),
Comisia pentru politica externa (25%), Comisia pentru munca si protectia sociala (23,5%). Functii
de conducere sunt ocupate de femei in cadrul Comisiei pentru munca si protectie sociala
(presedinta si vice-presedinta), Comisia juridica de disciplina si imunitati si Comisia pentru politica
externa (vice-presedinte). Alte 6 femei au functia de secretar.

In concluzie, femeile reprezinta 10,1% din totalul parlamentarilor, avand o mai buna
reprezentare in comisiile CD decat in comisiile din S (o pondere de 11,2% fata de 9,2%).
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3. Femeile in administratia locala
Femeile au avut o prezenta redusa in structurile administratiei locale in legislatura 1996-

2000 si anume:
- 81 primari (3% din totalul numarului de primari)
- 2434 consilieir locali (6% din total)
- 94 consilieri judeteni (5% din total)
In legislatura 2000-2004:
- in Primaria Muncipiului Bucuresti a fost aleasa doar o femeie viceprimar.
- in municipiile resedinte de judet, o femeie este viceprimar, iar la primariile municipale

exista 2 femei primar si o femei viceprimar.
In conducerea administratiei publice locale, nu a fost numita nici o femeie prefect (la

numirile din ianuarie 2001). In anul 2000, existau doar doua femei vicepresedinti ai consiliilor
judetene.

La alegerile locale din anul 2000 au fost alese 109 femei primar dintr-un total de
aproximativ 3000 de primari.

4. Femeile in Guvernul Romaniei
Ponderea femeilor inregistreaza o tendinta de crestere. Astfel, in cabinetele care au

functionat in perioada 1996-2000, femeile au ocupat 2 posturi de ministri si 10 posturi de secretari
de stat. Dupa alegerile din noiembrie 2000, din 26 de ministri, 5 sunt femei si din 90 de posturi de
secretar de stat, 8 sunt ocupate de femei.

5. Alte date referitoare la femeile in viata politica
In administratia prezidentiala sunt 2 consiliere prezidentiale.
la conducerea partidelor politice nu exista nici o femeie sefa de partid.

In Parlament, in anul 1997 a fost infiintata Subcomisia pentru oportunitati egale in cadrul
Comisiei pentru integrare europeana. Dupa alegerile din 2000, Subcomisia a fost reactivata
(functioneaza in cadrul aceleiasi Comisii si este formata dintr-un numar de 5 parlamentari, 3
barbati si 2 femei). In prezent este coordonata de doamna Pataki Iulia, deputat UDMR.

Nota:

- PDSR – Partidul Democratiei Sociale din Romania
- PNL – Partidul National Liberal
- PRM – Partidul Romania Mare
- PSDR – Partidul Social Democrat din Romania
- UDMR – Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania

     ______________________

Surse:
- raportul “Femeile si barbatii din Romania, INS si UNDP, 1999
- “Raportul dezvoltarii umane”, UNDP, 1999
- publicatia “Femei de afaceri din Romania in mileniul III”, Bucuresti, martie 2001, USAID.
- publicatia “Femeile si puterea’, Asociatia Parteneri pentru Schimbare, Bucuresti, 2000


