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Participanți/participante din partea Platformei pentru Egalitate de Gen: 

1. Valentina Bodrug-Lungu, Președintă, Platforma pentru Egalitate de Gen;    Președinta 

”Gender-Centru” 

2. Alina Andronache, Vicepreședintă, Platforma pentru Egalitate de Gen; 

3. Nina Lozinschi, Secretară Generală a Platformei pentru Egalitate de Gen;  

4. Sorin Mereacre, Președintele, FEE 

5. Antonița Fonari, Secretară Generală a Consiliului ONG; Directoare Executivă,  

      Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” 

6. Alexei Buzu, Director, CPD 

Participanți din partea MMPSF: 

7.  Stela Grigoraș, Ministra Muncii Protecției Sociale și a Familiei 

8.  Lilia Pascal, Șefa Direcție politici de asigurare a egalității între femei și bărbați 

9.  Anatol Mămăligă, Consultant 

10. Svetlana Rijicova, PPFC consultantă 

11. Vasile Croitorul, Șef cabinetul  

12. Viorica Dumbraveanu, Viceministra 

Participanți din partea Coaliției Naționale ”Viața fără violență în familie” 

13. Elena Burcă, Directoare, Casa Mărioarei 

14. Angelina Zaporojan, Directoare Program, Centrul de Drept al Femeilor 

S-a discutat și s-a decis: 

La întâlnirea cu Ministra Muncii Protecției Sociale și a Familie s-a discutat despre procesul de 

definitivare și promovare a proiectului de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte 

legislative pentru a preveni şi a combate violența față de femei și violența domestică și ratificarea 

Convenției de la Istanbul. 

Ministra Stela Grigoraş a salutat membrii societăţii civile, apreciind  implicarea acesteia pe 

mai multe segmente gestionate de Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei (MMPSF). 

Conducerea MMPSF a reiterat că prevenirea și combaterea violenței în familie este o prioritate 

de bază a ministerului, enunţată inclusiv în planul de acţiuni pentru 100 de zile. 
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Angelina Zaporojan a precizat că opinia publica este sensibilizată la cazuri grave de violența, 

iar ele sunt foarte mult, acum este momentul să vedem ce nu a mers, pentru a îmbunătăți 

lucrurile.  Soluția este promovarea proiectului de lege 45, iar societatea civilă este deschisă 

pentru a oferi consultanță pentru grupurile de lucru de pe lingă MAI, MJ pentru a susține acest 

proiect de lege.  

Elena Burcă a menționat  necesitatea funcționarii echipelor multidisciplinare, este deschidere 

din partea APL, dar ei nu știu cum pot să se implice și să ajute. Societatea civilă a  propus și 

pentru PNAEG crearea unei Agenții Naționale de asistență a victimelor violenței în familii. 

Antonița Fonari a propus ca de la această întâlnire să ieșim cu ceva concret, ce documente 

trebuie prezentate Prim Ministrului ce ne asumăm noi și MMPSF ca lucrurile să se miște spre 

bine. 

Ministra Stela Grigoraș a precizat că asupra proiectului de modificare a legii 45 sunt mai multe 

divergențe de opinii. Au fost modificate unele prevederi , iar săptămâna trecuta a fost expediat 

spre avizare către toate ministerele.  

Reprezentanţii ministerului au venit cu iniţiativa creării grupurilor de lucru sectoriale, care să 

discute divergenţele de opinii şi să revizuiască formulările contradictorii identificate de actorii 

implicaţi 

Acum se lucrează la plan comun de acțiuni cu societatea civilă pentru un impact major care va 

fie expediat până la sfârșitul săptămânii împreună cu calendarul ședințelor grupului de lucru. 

Valentina Bodrug-Lungu a menţionat că societatea civilă va participa la promovarea 

proiectelor de legi referitoare la prevenirea şi combaterea violenţei, iar singura cale de 

eficientizare a pledoariei este asigurată de eforturile conjugate ale autorităţilor centrale, ale 

partenerii de dezvoltare şi ale societăţii civile. A propus să fie organizată ședință cu grupul de 

donatori gender cu participarea societății civile. 

Lilia Pascal a invitat societatea civilă să participe la: 

a. consultații privind Strategia Egalității de Gen;  

b. propuneri  privind transpunerea privind Directivele UE 113-154. 

c. consultații în privința sexismului în publicitate, la acest subiect casa ONU lucrează la un 

proiect de lege a publicității, dar sunt și alte opinii care susțin ideea modificării legii și nu 

o lege noua. Codul audiovizual a fost aprobat fără a fi inclus dimensiunea gender. 

d. Implicarea în companii de sensibilizare: ziua internațională a familiei-15 mai; întâlniri cu 

grupuri țintă (organizarea trainingurilor de informare); campania ”16 zile fără violență” 

e. Strategia sănătății reproductive 

f. Reforma pensiilor din perspectiva egalității de gen, Nomenclatorul ocupațiilor. 

La ședință s-a mai discutat despre revigorarea Comisiei pentru Egalitate de Gen, la nivel de 

Guvern, această recomandare  trebuie transmisă domnului Prim-Ministru. 
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S-a decis ca MMPSF să expedieze calendarul ședințelor tematice și conceptul de comunicare cu 

societatea civilă care să includ și planuri de acțiuni comune.  Platforma pentru Egalitate de Gen 

și Coaliția Națională ”Viața fără Violență în familie”  va participa la promovarea proiectelor de 

legi referitoare la prevenirea şi combaterea violenţei.  

 


