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Proces verbal al ședinței
Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen

Locație: Str. Kogălniceanu , nr. 65 (USM), blocul nr.1, sala 28
Mun. Chişinău

Data: 20 martie 2017
Durata: 16:00 - 18:00

Participanți/participante:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Ecaterina Mardarovici, Președinta Platformei pentru Egalitate de Gen,
Directoarea CPF 50/50
Valentina Bodrug-Lungu, Vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Gen,
Președinta Gender-Centru
Alina Andronace, Politologă (prin Skype)
Andrei Brighidin, Director Dezvoltare, FEE
Covrig Natalia, CPD
Ivașcu Rodica, CPD, Coordonatoare de proiect
Nina Lozinschi, Secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen
Victoria Roșca, Asistentă de proiect, Gender-Centru

S-a discutat și s-a decis:
1. Poziția și acțiunile Platformei referitor la proiectul de lege nr. 60 înregistrat în data de
14.03.2017 (vot uninominal).
Ecaterina Mardarovici a propus ca secretariatul să trimită un mesaj la membrii Platformei în care
membrii să-și poată expună părerea referitor la fixarea timpului propus de 3-5 min. per subiect
pentru fiecare membru în cadrul ședinței.
Ecaterina Mardarovici a reinterat poziția că nu există sisteme electorale bune sau rele, totul
depinde de gradul de democrație a societății, de mecanismele implementate și politicile
promovate. Conform documentelor și graficelor statistice elaborate de către CPD, observăm că
numărul de femei din sistemele electorale proporționale sunt semnificativ mai mare, în
comparație cu numărul de femei din sistemele electorale majoritare. Acest fapt confirmă că
sistemele proporționale sunt mai prietenoase egalității de gen și asigură mai ușor implicarea
femeilor în structurile politice.
A menționat că este împotriva schimbării sistemului electoral proporțional cu cel majoritar și
împotriva implicării Platformei pentru a propune amendamente la sistemului majoritar în vederea
menținerii cotei, din cauza presării timpului, mai mult ca atât, nu există experiențe în care
sistemul majoritar să aibă mecanisme de implementare a cotei. Țările care exersează sistemul
electoral uninominal, au un număr suficient de femei în politică, datorită culturii politice și a
gradului înalt de democratizare a societății.
Alina Andronache a menționat că săptămâna viitoare se vor desfășura dezbaterile publice cu
privire la noul proiect de lege, inclusiv cu societatea civilă. A propus ca Platforma să fie prezentă
la aceste dezbateri.
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A propus să intervenim din start cu o poziție pentru că sistemul uninominal discriminează
femeile și ar fi binevenit să intervenim cu un apel public sau o conferință de presă în care să
prezentăm o notă informativă cu argumente clare și specificate, documente și date statistice care
explică poziția Platformei împotriva sistemului uninominal.
A propus întocmirea unei scrisori din partea Platformei către femeile deputate în care să se
amintească despre cotă, asumarea de angajamente și îndemnarea acestora să intervină cu
susținerea împotriva sistemului uninominal.
Rodica Ivașcu a propus ca în scrisoarea care va fi înaintată din partea Platformei să fie făcută
referire la datele naționale, din motiv că atunci când s-a decis să fie votată cota de
reprezentare a femeilor, clasa politică oricum țintea spre schimbarea sistemului electoral,
știind că în noua reformă a sistemului electoral nu va fi respectată cota de 40%. A făcut
referire la reprezentarea femeilor în teritoriu, unde conform noului sistem electoral
uninominal, scade rata de șanse ca o femeie să fie aleasă în funcție de deputat.
S-a discutat despre faptul că practicile internaționale a țărilor care au sisteme electorale
majoritare, procentajul femeilor în structurile politice este mic, puține partide merg la riscul de
a promova femeile. Conform datelor la nivelul internațional, țările care practică sistemul
electoral majoritar și nu au cotă care să asigure egalitate de gen, procentul de reprezentare a
femeilor în politică este dramatic. În Franța, Marea Britanie și Uzbekistan situația este alta
pentru că sistemul lor are mecanisme de asigurare a cotei, în plus aceste țări au o cultura
dezvoltată în domeniul egalității de gen.
S-a discutat ideea aplicării cotei prin intermediul sistemului uninominal, fapt care ar obliga
partidele politice ca în procesul de nominalizare a candidaților, să asigure în cel puțin 40%
din circumscripții uninominale candidați de un anumit sex, fie bărbați sau femei.
Nina Lozinschi a menționat că în proiectul de lege nr.60 se propune modificarea art. 41, al.3
din Codul Electoral și nu exclude al.2 care se referă la cota minimă 40 % de reprezentare
politică pentru ambele sexe.
S-a discutat despre faptul că art.41, al. 2 din Codul Electoral nu va fi aplicat din considerentul
că au fost excluse sancțiunile de înregistrarea a listei la CEC.
Valentina Bodrug a propus ca Platforma să organizeze în săptămâna viitoare o întâlnire cu
femeile deputate, în care să-și exprime poziția cu referire la sistemul electoral uninominal,
posibil cu prezentări power-point, cu date statistice, argumente, informații cu privire la
importanța menținerii cotei de gen.

S-a decis:
1. Secretariatul Platformei va expedia draftul poziției PEG cu referire la proiectul de lege
nr.60 din 14.03.2017 pentru ca membrii să poată interveni și să-și expună inclusive
asupra modalității de prezentare a declarației.
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2. Organizarea unei întâlniri cu femeile deputate, scopul căreia va fi informarea acestora
asupra riscurilor noului sistem electoral și oferirea instrumentelor de asigurare a egalității
de gen în structurile politice.
3. Participarea Platformei la dezbaterile publice a proiectului de lege nr.60 din 14.03.2017.
2. Planul de acțiuni a Platformei în cadrul proiectului finanțat de FEE, în contextul
inițiativei de modificare a sistemului electoral.
S-a discutat despre formatul întâlnirii cu tinerii din diferite partide politice, în cadrul căreia se va
discuta tema dimensiunii de gen a noului proiect de lege. Formatul întâlnirii: dezbaterea publică
sau workshop într-un cadru larg cu invitarea senatelor studențești, ONG de tineret. Localul:
Tucano Coffee sau Facultatea de Științe Politice.
Alina Andronache a propus ca în discuțiile cu tineretul din organizațiile partidelor politice să se
abordeze următoarele subiecte:
1. Prezentarea echitabilă la general, importanța prezenței femeilor și bărbaților în procesul
decizional;
2. Declarații sexiste și limbajul sexist în rândul politicienilor;
S-a decis:
Alina Andronache va expedia membrilor Platformei un e-mail cu detalii despre modificărle la
conceptul dezbaterii cu organizațiile de tineret a partidelor politice și posibele scenarii.
3. Campania de Advocacy în favoarea cotelor la nivelul partidelor politice pentru
prevederile de plasament.
S-a discutat despre faptul că Campania de advocacy prevăzută în proiect este axată pe
promovarea prevederilor de plasament și asumarea respectării acestuia de către partidele politice.
În contextual inițiativei legislative de modificare a sistemului electoral prevederile de plasament
nu mai sunt fezabile.
Nina Lozinschi a menționat că în contextul raportului elaborate de Platformă cu referire la
respectarea cotei de 40% a femeilor în birourile politice, la întâlnire cu reprezentanții partidelor
politice pot fi discutate detaliile asumării cotelor voluntare.
Alina Andronache a propus să păstrăm Campania de Advocacy pentru că suntem într-un an
electoral și posibil să vină o campanie electorală interesată de acest domeniu, indiferent de
sistem. Totodată formatul campaniei necesită modificare.
Ecaterina Mardarovici a menționat că obiectivul principal al Campaniei de Advocacy este
reprezentarea echitabilă între femei și bărbați în structurile politice. Pentru atingerea acestui
principiu pot fi folosite diverse instrumente: cota de 40% stabilită prin lege, cota voluntară sau
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promovarea angajamentelor publice.
S-a decis:
Modificarea obiectivului campaniei de advocacy – asumarea angajamentului public a cotei
voluntare de către partidele politice.
Valentina Bodrug a anunțat că a primit comentarii de la finanțatori privind concursul pentru
selectarea unui/unei expert/experte în domeniul advocacy și elaborarea glosar. În acest context se
va reînnoi anunțul privind concursul de selectare a persoanelor pentru compania de advocacy și
elaborarea glosar.

Președinta ședinței
Secretara ședinței

Ecaterina Mardarovici
Nina Lozinschi

