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Marţi, 19 aprilie 2005 

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

de gen”. 
La dezbatere participă ca invitat domnul profesor doctor Ioan Muraru, Avocatul Poporului. 
Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna preşedinte Minodora Cliveti.  
La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă tema „Rolul instituţiei Avocatului Poporului în 

soluţionarea sesizărilor privind discriminarea de gen” 
Domnul profesor doctor Ioan Muraru a salutat înfiinţarea Comisiei şi a subliniat că definiţia 

conceptului de egalitate de şanse trebuie să pornească de la prevederea constituţională care consacră 
egalitate cifrică în reprezentarea femeilor şi a bărbaţilor la nivel de decizie. Domnia sa a recunoscut 
că accesul femeilor în structuri de conducere este limitat de responsabilităţile acestora în cadrul 
familiei şi că se impune crearea de pârghii în ajutorul familiei, precum şcoli cu program prelungit, 
astfel ca obligaţiile creşterii şi educării copilului să poată fi extinse. În ceea ce priveşte atribuţiile 
Avocatului Poporului în domeniul egalităţii de gen, domnia sa a menţionat că există un adjunct al 
Avocatului Poporului delegat pentru soluţionarea problemelor din această zonă şi că în perioada 
ianuarie – februarie 2005 au fost înregistrate opt petiţii referitoare la încălcarea dreptului egalităţii 
de gen. Domnia sa consideră că Legea electorală ar fi trebuit să prevadă 50% de 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 au 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 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 a amintit că reprezentarea femeilor este chiar descurajată. 
Ministerul Apărării Naţionale a hotărât reducerea numărului de locuri pentru fete la concursurile 
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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 a adus în atenţie  Legea privind libera circulaţie a 
persoanelor unde, atunci când s-a reglementat libera circulaţie a minorilor numai cu acordul 
părinţilor, nu s-a tinut cont că minora de 16 ani obţine capacitate deplină de exerciţiu prin căsătorie 
şi că nu mai este nevoie în acest caz de acordul părinţilor.  
   Domnia sa a recunoscut faptul că 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, fiind necesare. 
 Doamna preşedinte Minodora Cliveti a amintit de eforturile de  traducere a egalităţii de şanse în 
practică prin promovarea ideii parităţii. Totodată, domnia sa a subliniat 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. 
  

  
Miercuri, 20 aprilie 2005 

 
Ordinea de zi a fost următoarea: 

 
1. Studiul legislaţiei din domeniul egalităţii de gen. 

     
 

Joi, 21 aprilie 2005 
 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Studiul legislaţiei din domeniul egalităţii de gen. 
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