Proces-verbal al ședinței
Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen
Locație: Str. M. Lomonosov, nr. 20 (Fundaţia AGAPEDIA)
Mun. Chişinău

Data: 7 iunie 2016
Durata: 17:00-19:00

Participanți/participante:
1. Valentina Bodrug-Lungu, Președintă, Platforma pentru Egalitate de Gen;
Președintă, ”Gender-Centru”
2. Alina Andronache, Vicepreședintă, Platforma pentru Egalitate de Gen
3. Cornelia Călin, Analistă a Finanțelor Partidelor Politice, Asociaţia Obştească Promo-LEX
4. Galina Precup, Vicedirectoare, CPD
5. Ecaterina Mardarovici, Directoare executivă, Clubul Politic al Femeilor 50/50
6. Nina Lozinschi, Secretară Generală, Platforma pentru Egalitate de Gen
7. Victoria Apostol, Ofițer politici egalității de gen, CReDO (on-line)
8. Antonița Fonari, Președintă, Consiliul ONG
9. Olga Nicolenco, Expertă gender
S-a discutat și s-a decis:
1. Planificarea evenimentului de celebrare a rezultatelor obținute de Platforma pentru Egalitate
de Gen în decurs de un an de la înființare:
A fost menționat faptul că nu este eficient să fie organizate două evenimente: unul de celebrare a
rezultatelor Platformei ( cu concurs de fotografie) și Adunarea Generală. Mai ales că în perioada
apropiată sunt mai multe evenimente, iar pentru a organiza un concurs de fotografie este nevoie de
timp și resurse pentru a fi pregătit.
În acordul de prelungire a contractului de grant pentru Secretariatului Platformei a fost inclus un
eveniment cu tații implicați în creșterea și educarea copiilor. Acest eveniment presupune realizarea
unui set de fotografii profesioniste cu taţii şi istoriile de succes ale acestor . Din resurse insuficiente
această activitate a fost exclusă din bugetul proiectului.
Astfel a fost propus ca la ideea concursului de fotografie să se revină în luna septembrie (a.c.) și să
fie inclus în Planul Strategic al Platformei. Până atunci vor fi realizate statistici cu numărul taților
care au beneficiat de concediul parental după aprobarea legii nr 180, care vor putea fi folosite în
cadrul campaniei de promovare a concursului de fotografii.
A fost discutată o posibilă colaborare cu echipa ”Urma ta”, care au realizat o campanie despre
implicarea taților în creșterea copiilor prin promovarea fotografiilor prietenilor apropiați cu copiii
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lor. Parteneri media în acest concurs de fotografii ar putea fi Știri pozitive (finanțat de către FEE) și
Diez.
Antonița Fonari a menționat că prioritar pentru Platformă este elaborarea planului strategic, în
care să fie incluse elementele de pledoarie, comunicare și fundraising și situl
www.egalitatedegen.md, iar atunci când se propune o idee de activitate să fie consultată cu toți
pentru a vedea rezultatul.
Victoria Apostol a propus ca ședințele Platformei să fie axate pe activitățile prevăzute în Planul de
acțiuni, care sunt incluse în proiectul de menținere a secretariatului şi să se țină cont de activitățile
care trebuie de realizat. Celelalte acțiuni propuse de către membrii Platformei trebuie să fie incluse
în planul de acțiuni, cu precizarea că pentru acestea nu sunt prevăzute surse financiare.
S-a decis:
Implicarea membrilor Platformei în elaborarea Strategiei Platformei pentru Egalitate de Gen, în
care să fie inclus și concursul de fotografie.
Planificarea ședințelor Platformei să se axeze pe activitățile din Planul de acțiuni a Platformei.
2. Participarea Platformei la procesul de promovare a proiectului de lege cu privire la completarea
și modificarea unor acte normative din domeniul violenței în familie.
A fost menționat faptul că proiectului de lege cu privire la completarea și modificarea unor acte
normative din domeniul violenței în familie a fost înregistrat la Biroul Permanent al Parlamentului
în data de 31 mai, cu nr 673. Comisia de fond este Comisia pentru drepturile omului și relații
interetnice, co-raportori: Comisia juridică, numiri, imunități și Comisia protecției sociale, sănătate
și familie.
Ca instrument de pledoarie pentru acest proiect de lege a fost propus să fie expediată o scrisoare
Platformei Femeilor Deputate pentru a solicita ca audierile publice ale acestui proiect de lege să fie
realizate prin Platforma Femeilor Deputate.
Ecaterina Mardarovici a explicat că în prima lectură deputații trebuie să vină cu amendamente de
modificare/completare a ceea ce nu este bine stipulat în proiect, la comisia de fond. Dacă
amendamentele nu vor fi acceptate de comisie, pot fi supuse la vot în ședința de plen.
Astfel prin participarea la audierile publice putem solicita modificarea/completarea anumitor
prevederi din proiectul de lege, pentru ca membrele Platformei Femeilor Deputate să depună
amendamente la comisia de fond.
A fost specificat că Secretariatul Coaliției „Viața fără violență în familie” a prevăzut în bugetul
proiectului bani pentru expertiza persoanelor care vor fi implicate în comunicarea cu comisia de
fond, aceasta doar pentru lectura a II-a a proiectului de lege.
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Valentina Bodrug-Lungu a propus ca Platforma să elaboreze propriul proiect de finanțare pentru
campania de pledoarie a proiectului de lege violența în familie, deoarece pentru participarea în
cadrul acestor audieri publice, ședințele comisiei de fond necesită foarte multă pregătire, elaborare
de note informative, analitice, iar această muncă trebuie să fie remunerată.
S-a decis:
Elaborarea unei scrisori draft de susținere a proiectului de lege către Platforma Femeilor Deputate,
de către Secretariatul Platformei și expediat către BP pentru completare și aprobare.
Scrierea unui proiect de pledoarie a proiectului de lege cu privire la completarea și modificarea
unor acte normative din domeniul violenței în familie de către Valentina Bodrug-Lungu și Alina
Andronache.
3. Participarea Platformei la Conferința anuală de Cooperare dintre Parlament și societatea
civilă, din 4-5 iulie 2016
Antonița Fonari a informat că în data de 4-5 iulie va avea loc Conferința anuală de Cooperare
dintre Parlament și Societatea Civilă, organizată de Parlamentul Republicii Moldova, în parteneriat
cu Consiliul Național al ONG-urilor și partenerii de dezvoltare. Conferința se va desfășura pe
parcursul a două zile consecutiv.
Agenda primei zile a evenimentului va cuprinde 4 ateliere de lucru cu următoarele tematici: (I)
Mecanisme de cooperare între Parlament, Guvern şi societatea civilă: Concepţia de Colaborare
dintre Parlament şi societatea civilă, CNP; (II) Implementarea şi continuitatea Strategiei de
Dezvoltare a Societăţii Civile; (III) Rolul societăţii civile în procesul de implementare şi
monitorizare a Acordului de Asociere RM-UE; (IV) Cooperarea pentru eficientizarea procesului de
dezvoltare a Republicii Moldova.
Cea de-a doua zi a Conferinței se va axa pe subiectele ce vizează Transparența în procesul
decizional al Parlamentului și Guvernului, precum și Stabilirea principiilor comune de cooperare
între guvernare, societatea civilă și partenerii de dezvoltare.
La eveniment vor participa reprezentanți ai autorităților publice centrale, ambasadori, reprezentanți
ai societății civile, experţi internaţionali.
A fost propus ca Platforma să se implice în cadrul Atelierului „Cooperarea pentru eficientizarea
procesului de dezvoltare a Republicii Moldova”. Antonița Fonari a menționat că este membră
observator în cadrul Consiliul Naţional de Coordonare pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul
Cancelariei de Stat. Cancelaria de Stat a elaborat un raport privind Asistența Oficială pentru
Dezvoltare acordată R. Moldova, pentru anul 2014, unde se menționează că Moldova a primit 380
milioane euro dintre care 40% nerambursabili prin agenții internaționale și neguvernamentale. La
acest atelier este invitat și Prim-Ministrul Pavel Filip pentru a prezenta un raport privind
administrarea eficientă a acestor bani.
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S-a discutat dacă în cadrul acestui atelier Platforma să vină cu un mesaj despre cost eficiența
programelor de finanțare în domeniul egalității de gen sau asupra problemelor per general cu
donatorii.
Ecaterina Mardarovici a făcut referire la faptul că nu putem veni cu un mesaj pe domeniu concret,
dacă nu există studii, nu sunt stabilite anumite criterii în baza cărora să fie expusă ineficiența
donațiilor.
Valentina Bodrug-Lungu a propus ca mesajul să fie axat pe transparența proiectelor, să fie văzute
și rezultatele societății civile.
S-a decis:
Secretariatul va expedia invitația de participare la „Cooperarea pentru eficientizarea procesului de
dezvoltare a Republicii Moldova” și raportul privind Asistența Oficială pentru Dezvoltare acordată
R. Moldova pentru anul 2014.
Valentina Bodrug-Lungu va expedia
mesajului/discursului pentru conferință.
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4. Aprobarea cererii de aderare la Platforma pentru Egalitate de Gen a Centrului de Reabilitare
a Victimelor ”Memoria”
A fost prezentat dosarul de aderare a Centrului de Reabilitare a Victimelor ”Memoria”, a fost
precizat că această organizație este cunoscută prin activitățile sale de asistență specializată
victimelor violenței în familie și violenței sexuale.
S-a decis prin vot unanim oferirea calității de membru Centrului de Reabilitare a
Victimelor ”Memoria”.
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