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Proces-verbal al ședinței 

Platformei pentru Egalitate de Gen și a deputatelor din fracțiunile parlamentare 

 

Locaţie:   Sala de conferințe a Ministerului Agriculturii, etajul I                                  Data: 07.10.2015 

                 Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162                                                                       Ora: 12:30-14:00 

 

Participante din partea fracțiunilor parlamentului: 

 

1. Liliana Palihovici, PLDM 

2. Maria Ciobanu, PLDM 

3. Mihaela Spatari, PLDM 

4. Valentina Buliga, PD 

5. Valentina Stratan, PD 

6. Alla Dolinţă, PSRM 

7. Zinaida Greceanîi, PSRM 

8. Elena Hrenova, PSRM  

9. Marina Radvan, PSRM 

10. Mihaela Iacob, PL 

11. Alina Zotea, PL 

Participanți și participante din partea societății civile: 

 

1. Valentina Bodrug, Președintă, Platforma pentru Egalitate de Gen; Președinta ”Gender-Centru” 

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

Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” 

3. Alina Andronache, Politoloagă, militantă pentru egalitatea de gen 

4. Alexei Buzu, Director, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare” 

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

      Centrul de Resurse „Tineri și Liberi” 

6. Cornelia Calin, Analistă, Asociaţia Obştească Promo-LEX  

7. Denis Cenușă, Expert afiliat, Expert-Grup 

8. Elena Meseaț, Asociația Femeilor Antreprenoare din Moldova 

9. Elena Spînu, Asistentă Program, UN Women în Moldova 

10. Elena Ratoi, Component Manager WiP, UN Women 

11. Galina Precup, Vicepreședintă, Centrul ”Parteneriat pentru Dezvoltare” 

12. Irina Ivancescu, Coordonatoare, Asociația Tinerii pentru dreptul la viață (TDV),  
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Coaliția Voluntariat 

13. Irina Revin, Asociația Antreprenorilor cu Dizabilități din Moldova – Abilități Europene Fără 

Limite (AEFL) 

14. Marina Meșter, Centrul Asistență Juridice pentru Persoane cu Dezabilități 

15. Natalia Vladicescu, Socioloagă, Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA”. 

16. Olga Nicolenco, Tainer gender, membră a Platformei pentru Egalitate de Gen 

17. Olga Bîtcă, Președintă, Alianța Anticorupție  

18. Olga Stratulat, Confederația Națională a Sindicatelor 

19. Svetlana Andries, Manageră, WiP, UN Women 

20. Sorin Mereacre, Președinte, FEE 

21. Violeta Dumitraşcu, Coordonatoare, CPF 50/50 

22. Victoria Ignat, Component Manager WiP, UNDP 

 

S-a discutat și s-a decis prin consens: 
 

1. Promovarea  modificărilor legislative ce țin de cota de participare a femeilor:  

a) promovarea și adoptarea proiectului 180 până la sfârșitul anului curent; 

b) oportunitatea de a amenda prevederile Codului Electoral și Legea Partidelor (partea ce ține de 

finanțarea campaniilor și a partidelor) pentru reintroducerea cerințelor ce țin de egalitatea de gen.  

Liliana Palihovici a informat despre faptul că sunt mai multe subiecte propuse de către Platforma 

pentru Egalitate de Gen și a propus ca în cadrul ședinței de astăzi să fie discutate  subiectele ce țin 

de proiectul de lege 180 și proiectul de lege de modificarea codului electoral și legea partidelor. Iar 

la următoarea ședință să fie discutate  subiectele  ce țin de mecanisme de recunoaștere  a perioadei 

de îngrijire a copilului cu dezabilități de către părinți, ca perioadă de muncă care va intra în formula 

de calcul pentru pensie; introducerea creșelor.   

S-a informat că a avut loc ședința Comisiei Parlamentare pentru drepturile omului unde s-a discutat 

proiectul de lege 180, care nu a adunat suficiente voturi pentru un raport pozitiv. Proiectul de lege 

180 a primit foarte multe amendamente. 

În ceea ce privește promovarea modificărilor legislative ce țin de cota de participare  Mihaela 

Spătari, PLDM a precizat că există o situație de confuzie în ceea ce privește cota de participare a 

femeilor și mecanismele de pedeapsă  pentru unele partide.  

Valentina Bodrug-Lungu a menționat că cota de gen este o măsură pozitivă de promovare a 

femeilor și uneori a bărbaților. Standardelor europene privind reprezentarea echitabilă stipulează 



                                                                                  
   

 

Acest document este realizat de Centrul de Resurse „Tineri și Liberi”  cu susținerea Programului „Femeile în Politică”, implementat 

de Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitatea de Gen și Abilitarea Femeilor (UN Women) și Programul Națiunilor Unite pentru 

Dezvoltare (PNUD) în parteneriat cu Fundația Est-Europeană și Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare, cu susținerea financiară a 

Guvernului Suediei. 

 

                                        

cota 40% femei – 60% bărbați. Cotă de participare poate fi un instrument intern de sensibilizare a 

liderilor politici care nu se încadrează în acest legislativ. Țările scandinave au trecut prin această 

cotă. Iar Germania și Norvegia aplică cota de participare a femeilor inclusiv în instituțiile 

economice de stat. 

S-a propus ca societatea civilă să vină cu o notă informativă despre aplicabilitatea cotei de gen în 

țările europene și măsuri de sancționare a fracțiunilor de partid care nu vor respecta cota. 

Alexei Buzu a afirmat că ar fi potrivit dacă s-ar putea lărgi numărul persoanelor care vor susține 

proiectul de lege 180. La ședința de guvern multe dintre amendamente au fost negative. Ministerul 

Finanțelor a prezentat un aviz negativ cu privire la concediul paternal.  

Dezideratul finanțării din bugetul de stat, prin care s-a propus măsura de susținere cu mai multe 

resurse financiare partidele care au în componența lor femeii, a fost scos.  

Conform noului Cod Electoral începând cu 2016 partidele politice  vor primi bani de la stat. A 

propus să existe unele măsuri prin care partidele politice care promovează femeia în politică să 

primească 15% și 15% pentru partidele care promovează tinerii.  

Doamna Liliana Palihovici și-a exprimat regretul față de situația conform căreia Ministerul 

Finanțelor a venit cu un aviz negativ, declarând ”Ministerul Finanțelor nu are voie să vină cu nici 

un fel de amendamente! Dacă un proiect a fost votat în prima lectură, atunci el rămâne pentru 

următorul Legislativ chiar dacă se schimbă Guvernul, trebuie să se respecte tehnica legislativă”  

Valentina Buliga a propus ca toate amendamentele proiectului de lege să fie discutate într-o 

dezbatere publică unde să fie invitați și cei care au înaintat acest proiect de lege. 

Zinaida Greceanîi a menționat faptul că în multe țări pe lângă președintele statului există un 

comitet care se ocupă cu problemele femeilor. A propus ca pe lângă Președintele țării să existe cel 

puțin o persoană care să reprezinte interesele femeilor. Astăzi în RM femeile în business nu sunt 

protejate, obținerea creditelor bancare de către femei întâmpină greutăți și există nivele de 

salarizare diferite.  

Antonița Fonari a precizat că astăzi este momentul ca femeile deputate să ia atitudine de 

solidaritate pentru promovarea proiectului de lege 180, indiferent de culoarea politică. 

Liliana Palihovici a invitat femeile din toate partidele să fie unite pe subiect de interes comun. 

Cota de participare echitabilă a fost votată cu 43 de voturi în prima lectură, pentru ca munca de ani 

de zile să nu fie irosită este nevoie de 51 de voturi. Acest proiect nu favorizează un partid anume ci 

întreaga comunitate. 
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De asemenea, doamna Liliana Palihovici a mai precizat că discuțiile din ordinea de zi a ședinței 

prezente vor fi susținute în toate partidele politice.  

Valentina Stratan a menționat despre lipsa unei comunicări din Parlament, iar ședința de astăzi 

este una foarte bună de a porni un dialog și de a uni forțele pentru a promova femeia în procesul 

decizional. Pentru aceasta sunt necesare măsurile speciale temporare și trebuie să convingem liderii 

de partide să promoveze proiectul de lege. Femeile au puterea de a influența și trebui să o facă. 

Maria Ciobanu a precizat că femeile trebuie să fie mai insistente, pentru că au capacități. 

Sancțiunile pentru partidele politice din Europa care nu au femei pe listele electorale sunt 

sancționate  prin faptul că nu sunt votate.  Trebuie pregătit și de informat electoratul. Partidul 

Liberal Democrat va susține proiectul de lege 180. 

Valentina Bodrug a precizat că este elaborat Raportul de Evaluare a Planului Național de 

Asigurare a Egalității de Gen (PNAEG) care poate fi pus la dispoziția deputatelor. 

S-a decis ca fiecare să discute în cadrul partidelor care îl reprezentă și să garanteze votarea acestui 

proiect.  

La următoarea ședință să se discute subiectele  ce țin de mecanisme de recunoaștere  a perioadei de 

îngrijire a copilului cu dizabilități de către părinți, ca perioadă de muncă care va intra în formula de 

calcul pentru pensie; introducerea creșelor.  

2. Elaborarea planului de acțiuni pentru octombrie a Platformei Femeilor Deputate (Caucas). 

S-a decis ca Platforma Femeilor Deputate să facă un demers către Președintele Parlamentului și 

liderii fracțiunilor parlamentare prin care să îndemne să susțină proiect de lege 180. 

Demers către Avocatul Poporului să includă dimensiunea de gen în activitățile sale și către 

Avocatul copilului ca în programa școlară drepturile omului să fie raportat pe dimensiunea de 

gen. 

Demers către Președintele Țări pentru a avea o persoană consilier pe problemele gender. 

26-27 octombrie - se va prezenta Raportul audit pe egalitate de gen în Parlament. 

16-17 noiembrie - ședință a Platformei Femeilor Deputate cu CLAM. 

Vizită de studiu la Parlamentul european a Consiliului de organizare a Platformei Femeilor 

Deputate.  
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