Proces verbal al ședinței
Biroului Permanent al Platformei pentru Egalitate de Gen
Locație: Str. Mitropolitul Varlaam, 77
Mun. Chișinău

Data: 28 martie 2016
Durata: 15:00 –16:30

Participanți/participante ai Biroului Permanet:
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. Lilia Potâng, Juristă, Asociaţia Obştească Promo-LEX
5. Oxana Moisa, Clubul Politic al Femeilor 50/50
6. Alexei Buzu, Director Executiv, CPD
Invitați:
1. Andrei Brighidin, Director Dezvoltare, FEE
2. Carolina Gurău, Secretră Consililul ONG
3. Erica Zucec, Women Democracy Network
Ordinea de zi:

1. Planului de acțiuni privind proiectul de lege 180, înainte de a fi supus la votării în lectura a
II în cadrul Parlamentului.
S-a discutat despre faptul că este necesar de întreprins anumite acțiuni urgente pentru a ne
asigura că a fost realizat tot posibilul ca proiectul de lege privind cotele de gen să fie aprobat în
parlament în formatul dorit de către societate civilă.
Având în vedere că Președintele Parlamentului, a anunțat în cadrul Forumului Public, ca în
decurs de 2 săptămâni proiectul de lege va fi inclus pe ordinea de zi a Parlamentului, aceste
acțiuni trebuie întreprinse până în data de 7-8 aprilie.
S-a propus să examinăm cu atenție raportul asupra proiectului de lege 180 elaborat de Comisie
parlamentare drepturile omului și relații interetnice.
Contactarea unei persoane care să ofere o consultație privind posibilitățile de procedura în
aprobarea proiectului de lege. Andrei Brighidin și-a asumat contactarea lui Sergiu Galițchi sau
Ion Crengă în privința procedurii de aprobare a proiectului de lege.
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.

Susținerea unei conferințe de prese unde să vorbim despre necesitatea includerii în proiectul de
lege termenul de 14 zile pentru concediului paternal. Alexei Buzu a propus ca info-graficele
elaborate de CPD să fie promovate sub umbrela Platformei pentru Egalitate de Gen. La
conferința de presă să fie invitat un tătic care ar împărtăși experiența sa în creșterea copilului și
necesitatea implicării în primele zile de la naștere a copilului.
Desfășurarea unei acțiuni publice cu mobilizarea a 100 de persoane în fața parlamentului pentru
a atenționa să voteze cota de 40%.
S-a menționat despre dificultatea mobilizării unui astfel de număr, mai ales din experiența
acțiunilor publice anterioare.
S-a discutat și varianta desfășurării unei expoziții cu fotografiile din cadrul Forumului Public și
cu această ocazie le amintim despre angajamentele asumate în cadrul forumului.
S-a decis:
1. Solicitarea raportului asupra proiectului de lege 180 elaborat de Comisie parlamentare
drepturile omului și relații interetnice. Responsabil Alexei Buzu
2. Contactarea unui specialist în procedură legislativă. Responsabil Andrei Brighidin
3. Expedierea unui email cu info-graficele și conceptul conferinței de prese, pentru aprobare de
către Biroul Platformei. Responsabilă Nina Lozinschi
4. Acțiune publică în ziua supunerii la vot al proiectului de lege 180- formarea cifrei 40 din
participanții la eveniment. Responsabilă Nina Lozinschi
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