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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            Data: 15 martie  2017 
                Mun. Chişinău                                                                              Durata: 15:00 - 18:00 
  

Participanți/participante: 

1.  Ecaterina Mardarovici, Președinta Platformei pentru Egalitate de Gen,   
 Directoarea CPF 50/50 

2. Valentina Bodrug-Lungu, Vicepreședinta Platformei pentru Egalitate de Gen,           
Președinta Gender-Centru 

3. Alina Andronace, Politologă 
4. Alexei Buzu, Director CPD 
5. Antonița Fonari, Președinta Consiliului ONG 
6. Andrei Brighidin, Director Dezvoltare, FEE 
7. Cornelia Călin, Analistă Promo-LEX 
8. Victoria Apostol, Co-fondatoare GIFM (Skype) 
9. Nina Lozinschi, Secretara Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen 
10. Victoria Roșca, Asistentă de proiect, Gender-Centru 

 

S-a discutat și s-a decis: 

 1.  Poziția și acțiunile Platformei referitor la inițiativa legislativă privind alegerea 

Parlamentului prin vot uninominal. 

Ecaterina Mardarovici a menționat că inițiativa parlamentară privind votul uninominal nu este 
corectă din punct de vedere democratic, deoarece modificarea sistemului electoral necesită 
minim un an de zile de dezbateri serioase privind acest subiect, studii și expertize care ar 
demonstra că votul uninominal este cea mai bună soluție pentru alegător, pentru o societate 
democratică și expertize din perspectiva egalității de gen, ceea ce nu s-a făcut până la momentul 
actual.  

A propus că Platforma pentru promovarea Egalității de Gen să intervină cu o poziție referitor la 
inițiativa privind votul uninominal.  Este necesară inițierea unei discuții cu finanțatorii 
Platformei pentru a solicita elaborarea un studiu privind inițiativa legislativă din perspectiva 
egalității de gen și implementarea legii 71 cu experți în domeniul sistemului electoral din 
Moldova. 

Alexei Buzu a propus ca Platforma să-și expună poziția referitor la legislația privind votul 
uninominal după primul val de reacții și opinii, pentru că este un subiect foarte politizat și trebuie 
de gândit cea mai prielnică metodă de a-și expune poziția, care poate fi una negativă.  Însă 
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trebuie de avut în vedere situația în care sistemului electoral va fi votat. Partidele politice să fie 
obligați să desemneze în conformitate cu procedurile interne, o listă de candidați odată, nu 
separat, pentru că la moment legislația este scrisă într-un mod interpretabil. În cazul în care nu va 
fi posibil întocmirea listei de candidați odată, atunci să fie respectată cota de 40 la sută, atunci 
când se desemnează. În cel puțin 40 de circumscripții să fie estimat fie bărbați, fie femei. Dacă 
următorul sistem electoral urmează să fie schimbat, cota trebuie să se aplice, să fie ajustată 
noului sistem electoral. Sunt puține șanse ca acest lucru să fie realizat, totodată nu există 
impedimente legale, pentru că în lege scrie că oricum partidul politic desemnează candidatul său 
la CEC. Moldova poate fi prima țară care aplică o cotă de 40 %, pentru un sistem electoral bazat 
pe circumscripții. 

Cornelia Călin a adăugat că o altă problemă ar fi faptul că Transnistriei îi revin 12 sau 13 
circumscripții electorale, ceea ce înseamnă că în Parlament nu vor fi 101 deputați, dar 88/ 89 
deputați, diasporei îi poate reveni doar 2 circumscripții. 

Ecaterina Mardarovici a menționat că există studii științifice, care demonstrează clar că sistemele 
proporționale nu sunt prietenoase promovării femeilor și în cazul nostru a implementării legii 71. 

Alexei Buzu a propus câțiva pași de acțiune a Platformei: 

1. Să așteptăm înregistrarea proiectului 
2. Să așteptăm primul val de opinii ai organizațiilor din domeniu 
3. Să expunem poziția Platformei referitor la proiect 

Alina Andronache a menționat că este de acord să nu expunem poziția Platformei atât timp cât 
proiectul nu a fost înregistrat, chiar dacă acesta este promovat prin desfășurarea ședințelor în 
teritoriu (Soroca, Nisporeni, Strășeni ) de către miniștri, viceminiștri și alți reprezentanți ai 
Guvernului. Totodată, Platforma trebuie să-și elaboreze două note informative: 

1. Argumente privind ineficiența proiectului din perspectiva reprezentării dintre femei și 
bărbați.  

2. În cazul în care proiectul este înregistrat rapid în prima și în a doua lectură din Parlament, 
să intervenim cu amendamente pentru a ne asigura că avem un număr optim de femei 
candidate.  

Ecaterina Mardarovici a propus să nu așteptăm opiniile altor organizații, dar să ne implicăm 
imediat în elaborarea și expunerea poziției din partea Platformei, pentru că în țară deja au apărut 
panouri care fac publicitate campaniei electorale. Fapt care nu este admis într-o societate 
democratică, întrucât cu un an înainte de a fi înregistrat proiectul trebuia să fie organizate 
dezbateri și discuții pe acest subiect. A subliniat necesitatea să  intervină cu o poziție, iar  
totodată să  solicităm experți în domeniul sistemului electoral din Moldova pentru a elabora un 
studiu privind inițiativa legislativă din perspectiva egalității de gen și implementarea cotei de 
gen, cu care vom interveni după înregistrarea proiectului de lege.  
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Andrei Brighidin a informat că  Promo-LEX examinează oportunitatea modificării sistemului 
electoral, aspectele pro și contra, inclusiv implicația asupra dimensiunii egalității de gen, va fi 
elaborat un studiu care va apărea în luna iulie.  

În urma discuțiilor s-au evidențiat trei opțiuni: 

1. O poziție imediată a Platformei vizavi de noul sistemul electoral care nu este prietenos 
pentru egalitatea de gen. 

3. O reacție mai întârziată a Platformei, după înregistrarea proiectului de lege la Parlament, 
totodată pregătind amendamentele pentru asigurarea unui număr optim de femei 
candidate. 

2. O reacție mai întârziată a Platformei, după înregistrarea proiectului de lege la Parlament, 
respectând principiul de neasociere și ne propunere de amendamente la proiectul de lege. 

 

S-a decis: 
1. Platforma va avea o reacţie asupra campaniei privind votul uninominal după ce va fi 

înregistrat proiectul la Parlament. 

2. Nina Lozinschi va transmite proiectul la membrii Bordului imediat ce va fi înregistrat la 
Parlament.  

3. După ce proiectul va fi înregistrat la Parlament se va organiza o ședință ad hoc pentru a 
rediscuta acele opțiuni propuse și acțiuni ulterioare față de proiect. 

2. Rezultatelor activității PEG/ a Secretariatului în perioada februarie - 15 martie, inclusiv 
evenimentele la care Platforma a fost reprezentată. 

Nina Lozinschi a făcut o scurtă prezentare a activităților Platformei/Secretariatului, acestea fiind: 

● Traducerea site-ului www.egalitatedegen.md.  Victoria Apostol și  Ana Gurău au la 
textele de pe site, iar secretariatul la modificările tehnice privind traducerea categoriilor, 
meniul principal și paginilor, menționând că mai sunt unele detalii care urmează să fie 
soluționate cu ajutorul unui specialist IT privind traducerea de logo-uri, banere. 

 

S-a propus ca secretariatul să expedieze un email la membrii Platformei când traducerea este 
finalizată pentru a contribui la îmbunătăţirea lui.  

● Au fost elaborate și expediate propunerile Platformei pentru PNADO 3 (15.02.17) și 
pentru modificarea Codului Electoral și legilor aferente (28.02.17), la acest produs a 
fostrealizat cu contribuția Cornelia Călin. 

● Ședința de lucru cu MMPSF privind implementarea legii 71, pe segmentul aplicării 
procedurilor instituționale prevăzute în lege (3.03.17) inclusiv a fost discutate 
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recomandările pentru Comisia Guvernamentală pentru asigurarea egalității între femei și 
bărbați. 

Antonița Fonari a propus ca Platforma să inițieze o scrisoare către Guvern prin care să 
atenționăm că adresarea ”domnișoară” este discriminatorie. 

● Organizarea și participarea la I emisiune TV privind promovarea egalității de gen și 
participarea reprezentativă la emisiunea Paralele Egalitatea de Gen, la TV Prim Glodeni, 
responsabilă Olga Patlati.  

● Participarea la ședințele de pregătire a Forumului Public „Femeia Contează”. 
● Secretariatul a organizat concursul de selectare a experţilor privind implementarea 

proiectului, rezultatele căruia au fost transmise la toţi membrii. 
● Dezbaterea publică cu tematica ”Putem folosi sau nu, pe lângă forme de masculin, și 

formele de feminin pentru funcții și profesii?” (10.03.17). 
● Evenimente: Atelier Codul de etică, organizat de CAP, concluziile acestuaia sunt AICI. 

Platforma s-a alăturat evenimentului organizat de Coaliția anti violență ”One Billion 
Rising” (05.03.17); Festivalului Feminist (6-8 martie 2017). Valentina Bodrug a 
participat la ședința  de planificare a activităților post IMAGES Moldova, inclusiv 
atelierul de instruire în comunicare pentru schimbarea comportamentului (COMBI), 
organizat de CDF (14.03.17).  

Informația despre atelier va fi retransmisă la toți membrii pentru a putea să se înregistreze 
individual și să participe. 

A fost menționat că la cea de-a 61-a sesiune a Comisiei pentru Statul Femeii, din 13-24 martie, la 
New York a plecat Lilia Pascal. La ședința cu MMPSF am fost informați că societatea civilă a 
avut un alt proces de aplicare și nu putea face parte din delegația Guvernului.  

S-a propus expedierea unei scrisori către MMPSF prin care să solicităm informații privind cum 
au fost delegate persoanele  la NY .  

Valentina Bodrug a informat că a fost primită invitația din partea UN Women la ședință de lucru 
și coordonare a planului de acțiuni a Platformei în contextul colaborării în cadrul Programului 
”Femeia în politică”, 16 martie, ora 15:00 la Centrul Le Roi. La ședință a fost invitați conducerea 
Bordului, Secretara Generală și donatorii FEE.  

S-a decis: 

Nina Lozinschi va expedia un email la membrii PEG referitor la etapa finală de traducere a site-
ului și va retrasmite invitația la Atelierului comunicare pentru impactul comportamental 
(COMBI). 

Secretariatul va transmite Biroului draftul scrisorii pentru MMPSF referitor la delegația 
Moldovei la ce-a de-a 61-a sesiune a Comisiei pentru Statul Femeii, din 13-24 martie, la New 
York. 
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Secretraiatul va transmite draftul pentru scrisoarea adresată Guvernului privind adresarea sexistă 
”domnișoară”. Scrisoarea va fi deschisă pentru semnături nominale și din partea altor organizații. 

3.     Concluziile implicării Platformei în organizarea Forumul Public Femeia Contează.  
Acțiuni cu referire la CSAG. 

Bodrug Valentina a menționat că cu regret, Platforma nu s-a regăsit în concept, pe ultima sută de 
metri, s-a optat pentru conceptul vechi,  nu a fost clar cine răspunde de organizarea Forumului 
dat. A adăugat că nu au fost trimise documentele discutate în cadrul ședinței. A fost trimis  un 
concept vechi, depășit. Propunerile Platformei referitor la organizarea Forumului au fost respinse 
de către UN Women, aceștia declarând că nu sunt finanțatori, ci organizatorii evenimentului. 

A adăugat că Forumul Public Femeia Contează a fost anulat, nimeni nu a informat despre acest 
fapt Platforma Egalitate de Gen. 

Antonița Fonari a propus ca  procesele verbale de la ședințele de pregătire a Forumului elaborate 
de membrii Platformei și anexele acestora să fie anexate la procesul verbal acestei ședințe.. 

A fost menționat conflictul de interese atunci când sunt luate decizii din partea unor persoane 
care sunt membre în mai multe rețele. Conflictele de interes trebuie declarate pentru a avea o 
activitate etică și profesionistă. Cum a fost cazul retragerii Platformei din organizarea și 
participarea la Forum, unde majoritatea membrilor PEG sunt și membrii CSAG.  

A fost menționat faptul că Coaliția națională Viața fără violență a expdiat o scrisore către UN 
Women unde reinterează necesitatea unui dialog privind principiile de activitate a CSAG-ului, 
luînd în considerație principiile de bună guvernare; criteriile de aderare și transparență, 
regelementarea procesului de organizare a ședințelor și de luare a deciziilor, elaborarea unui plan 
de activitate și raportarea acesteia  și sunt disponibili să ne implicăm în aceste discuții. 

S-a decis: 
Secretariatul va transmite Biroului draftul scrisorii pentru UN Women referitor la persoanele 
care reprezintă  Moldovei la ce-a de-a 61-a sesiune a Comisiei pentru Statul Femeii, din 13-24 
martie, la New York și reinterând întrebările expediate anterior referitor la persoanele 
responsabile de întocmirea rapoartelor, cost-eficiența și transparența CSAG-ului. 

4.      Prezentarea rezultatelor evenimentului din 10 martie 2017. 

Alina Andronache a menționat că interesul față de dezbatere și subiectul abordat a fost destul de 
mare. Chiar dacă evenimentul a fost organizat într-un timp foarte scurt și într-o perioadă plină de 
evenimente, totuși prezența a fost bună, iar numărul mare de persoane (8400) care s-au alăturat 
dezbaterii online, demonstrează cât de important este subiectul și cât de mare este interesul față 
de temele/problemele abordate în cadrul dezbaterii.  

S-a discutat că evenimentul organizat din 10 martie a avut un impact pozitiv din partea mai 
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multor organizații, cum ar fi: SOROS, UN Women, UNDP, care un intervenit cu comentarii 
pozitive în adresa Platformei Egalității de Gen, menționând că această dezbatere este un punct de 
pornire a Platformei și să nu ne limităm doar la un singur eveniment de așa gen.  

5. Pregătirea dezbaterii cu tinerii din partidele politice. Prezentarea conceptului, 
formatului și rezultatele așteptate. 

Victoaria Apostol a reinterat necesitatea unui plan de lucru și unui concept general în care se 
prezintă structura de bază pe puncte ce și cum se va organiza ( de ex. locația, numărul 
participanților, partenerii).  

Valentina Bodrug a menționat că Radio Moldova Tineret nu a fost interesată în vederea a 3 tipuri 
de dezbateri cum și-a propus din start Platforma, RMT a fost de acord să vină în calitate de co-
parteneri, organizând evenimentul la Tucano Coffe împreună cu tineretul. Astfel, RMT își asumă 
partea sa organizatorică ce ține de asigurarea tehnică, eterul, coordonarea și promovarea 
Platformei Egalității de Gen prin transmiterea online a evenimentului. Partea conceptuală va fi 
organizată de către Alina Andronache, în coordonare cu PEG. La eveniment vor fi invitați/te 
persoanele pe care Platforma consideră necesari în participare. Astfel, sarcinile între co-parteneri 
s-au distribuit în egală măsură.  

Alina Andronache a precizat că data propusă pentru cea de a II-a dezbatere publică este 28 
aprilie, atunci cînd ieșim din sărbatorile Pascale și elevii/studenții revin din vacanță. Locația 
propusă este Tucano Caffee Brazil, după experiența dezbaterilor pe subiectul violenței domestice 
este un spațiu care oferă interactivitate și are capacitatea de a găzdui  aproximativ 50 de 
persoane. In paralel este pregătit concepyul pentru dezbaterea cu reprezentanții bisericii 
ortodoxă. Deoarice ei sunt cei care public se implică în viața socială, promovând violența și 
discriminarea inclusive incitarea la ură.  

S-a discutat despre lecția învățată de la prima dezbatere, din acest motiv conceptul este transmis 
din timp pentru ca membrii Platformei să se expună și să interveni la concepul draft expediat de 
Alina Andronache.  

A fost precizat despre faptul că trebuie să avem încredere și înțelegere față de persoana 
responsabilă de produs. Uneori nu este timp pentru a face intervenții la toate documentele, dacă 
este o idee de îmbunătățire se trimite direct propunerea. 

Ecaterina Mardarovici a propus ca pentru următoarele ședințe, fiecare membru a Platformei să 
aibă un timp fixat de 3-5 min. pentru a-și putea exprima opinia la un singur subiect. Astfel, vom 
avea o discuție constructivă, democratică și ne vom încadra exact în termenul de timp a ședinței.  

Președinta ședinței                                                                               Ecaterina Mardarovici 

Secretra ședinței                                                                                 Nina Lozinschi 


