
 
 
 RAPORT DE ACTIVITATE 2018-2019 

 CRISTINA IONELA IURIȘNIȚI 

 

 Deputată USR Bistrița-Năsăud 

 Președintă Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați 

 Camera Deputaților, Parlamentul României  

 
 

Misiune 

 
 eliminarea oricăror forme de discriminare după criteriul de sex şi îmbunătăţirea condiţiei femeii în societate;  

 integrarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în iniţiativele legislative, în politicile şi programele ce 

interesează atât femeile, cât şi bărbaţii;  

 urmărirea aplicării prevederilor referitoare la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi din 

documentele internaţionale ratificate de România.  
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Propuneri legislative: 135 

(11 promulgate legi) 

Interpelări și întrebări: 115 

Declarații politice: 43 

Luări de cuvânt: 118 

 
 

Obiective și priorități  

     În calitate de Președintă a Comisiei pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați din Camera Deputaților, în 

perioada 2018-2019 am pus bazele unei bune relații de colaborare cu principalii actori din domeniu – instituții de resort la 

nivelul administrației locale și centrale, ONG-uri, mediul academic și mediul de afaceri. 

 

Prioritățile pentru 2018-2019 au orientat activitatea mea în fruntea Comisiei către: 

 

 prevenirea și combaterea violenței domestice și a violenței sexuale 

 introducerea elementelor de egalitate de șanse și de gen în educație 

 obligativitatea educației pentru sănătate 

 îmbunătățirea calități vieții pentru copii și adulți cu dizabilități  

 reprezentarea femeilor la nivel politic și decizional 

 

Aceleași teme s-au regăsit și în activitatea mea parlamentară, ca deputată și membră a Comisiei pentru învăţământ, 

ştiinţă, tineret şi sport, precum și în cadrul celor 5 birouri parlamentare pe care le-am deschis în teritoriu.  
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Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, la bilanț 

      În perioada 2018-2019 activitatea Comisiei pe care o conduc s-a transpus în peste 350 de proiecte de lege și inițiative 

legislative examinate, unele devenite deja legi cu potenţial real de a contribui la îmbunătăţirea nivelului de egalitate de 

şanse în societatea românească:  

 PL nr. 152/2019 şi PL nr. 153/2019, ambele propuneri legislative privind parteneriatul civil;  

 PL nr. 593/2019 - Proiect de Lege privind protejarea vieţii de familie şi reglementarea unor situaţii juridice în cazul persoanelor aflate în uniune consensuală;  

 PL nr. 569/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap;  

 PL nr. 517/2019 - Proiect de Lege pentru modificarea art.50 din Legea nr.273/2004 privind procedura adopţiei;  

 PL nr. 468/2019 - Propunere legislativă privind instituirea sistemului "Alertă Copil" 

 PL-x nr. 233/2018 - Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie;  

 PL-x nr. 171/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi; 

 PL-x nr. 258/2018, prin care se interzice hărţuirea în spaţiul public; 

 Plx. 489/2018 – Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr.273/2004;  

 Plx. 552/2018 – Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau 

asupra minorilor;  

 Plx. 714/2018 – Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România;  

 Plx. 724/2018 – Proiect de Lege pentru completarea Legii concediului paternal nr.210/1999 şi pentru abrogarea art.10 alin.(7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

 Plx. 727/2018 - Proiect de Lege pentru modificarea Legii 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu 

tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate. 
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Sesiune 
 
 
 

Proiecte de lege și 
propuneri legislative 

examinte 
Rapoarte  Avize  

Amendamente 
depuse 

 
Februarie – iunie 2018 

 
113 

 
5 

 
105 

 
6 

 
Septembrie - decembrie 2018 

 
87 

 
- 

 
84 

 
2 

 
Februarie – iunie 2019 

 
86 

 
- 

 
82 

 
1 

 
Septembrie - decembrie 2019 

 
81 

 
- 

 
73 

 
- 

 

      În cele patru sesiuni parlamentare, am adresat numeroase scrisori deschise guvernanților privind subiecte din 

actualitatea românească, din sfera egalității de șanse și de gen. De asemenea, am sesizat instituțiilor responsabile 

situațiile în dezacord cu legislația în vigoare și am exercitat atribuțiile de control parlamentar, convocând audieri și 

consultări cu reprezentanți ai autorităților de resort, pentru o colaborare transpartinică, în sprijinul cetățenilor României.  
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Scrisori 
deschise 

Dată Destinatar Subiect 

5 august 2019 
prim-ministrul 

Viorica Vasilica Dăncilă 
Tragedia de la Caracal 

 

 
16 iulie 2019 

prim-ministrul 
Viorica Vasilica Dăncilă 

Doamna Ecaterina Andronescu trebuie să plece 
 

 
11 iunie 2019 

ministrul Afacerilor Externe 
 Teodor Meleşcanu 

Votul din diaspora din 26 mai 2019 
 

 
22 februarie 2019 

Avocatul Poporului 
Victor Ciorbea 

Persoanele cu dizabilităţi au dreptul la respect şi demnitate 
 

 

3 aprilie 2018 
prim-ministrul 

Viorica Vasilica Dăncilă 
Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului. Autismul 

 

 
28 februarie 2018 

ministrul Afacerilor Interne 
Carmen Dan 

Violența domestică distruge vieți 
 

 
20 februarie 2018 

prim-ministrul 
Viorica Vasilica Dăncilă 

Introducerea disciplinei școlare Educație pentru sănătate în ofertele 
educaționale 

Sesizări septembrie 2018 
Avocatul Poporului 

Victor Ciorbea 
Încălcările şi limitările abuzive ale drepturilor şi libertăţilor fundamentate 

ale cetăţenilor care aparţin minorităţilor naţionale. 

 
septembrie 2018 

Consiliul Național pentru 
Combaterea Discriminării Grave derapaje din discursurile publice ale lui Liviu Pop şi Darius Vâlcov. 

 
19 iunie 2019 ONG-uri de profil reprezentare paritară a cetăţenilor României la nivel politic şi decizional. 

Consultări  
și audieri  25 iunie 2019 ANES Raport activitate 2017 și 2018 - ANES  

 
27 februarie 2019 MS, MEC, MMJS Discuţii interinstituţionale – integrarea copiilor cu CES  

 
20 februarie 2019 ONG-uri de profil Acţiuni în sprijinul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale  

 
6 iunie 2018 CNCD Sprijin reciproc şi o colaborare mai strânsă 
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      În calitate de președintă a Comisiei pentru egalitatea de șanse și de gen, am participat la numeroase evenimente în 

țară și în străinătate, răspunzând invitațiilor instituționale, din partea societății civile, ale mediului academic sau de afaceri 

pentru dezbateri cu tematică variată, vizând îmbunătățirea cadrului legislativ și a situației de facto privind egalitatea de 

șanse și de gen din țara noastră în context european și internațional. Doar câteva exemple: 

 

Participări la 
evenimente 

Dată Eveniment 

4 decembrie 2019 
Conferinţa naţională  

UNDE SE ASCUND BUGETELE DE GEN? 

 
15 octombrie 2019 

Workshopul 
Gender Strategies for Parliamentary Development Programmes, găzduit de Parlamentul 

European 

 
15 aprilie 2019 

Conferinţa internaţională  
Educaţia pentru sănătatea reproducerii şi sexualităţii: o componentă esenţială a opţionalului 

Educaţie pentru sănătate 

 
8 aprilie 2019 

Workshopul  
Bugetarea pe bază de gen în politicile publice 

 
8 martie 2019 

Reuniunea interparlamentară  
organizată cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, găzduită de Parlamentul European 

 
5 februarie 2019 

Conferinţa  
Împreună rupem barierele pentru autism 

 
1 noiembrie 2018 

Conferinţa  
EduproSummit#1 – Educate for future 

 
22 octombrie 2018 

Marşul  
Împreună pentru siguranţa femeilor! 
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9 septembrie 2018 

Primul Congres Internaţional  
al Grupului Femeilor Parlamentar de la Dublin 

 
8 martie 2018 

Reuniunea interparlamentară 
organizată cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii, găzduită de Parlamentul European 

 
20 februarie 2018 

Conferința 
Dezrobirea juridică și socio-economică a romilor la 100 de ani de la Marea Unire 

 

 În urma consultărilor cu reprezentanți ai societății civile (Coaliția pentru Egalitate de Gen, rețeaua VIF, Romanian 

Women Lobby, FEDRA etc.), am redactat și propuneri legislative pentru introducerea și recunoașterea violenței 

cibernetice în cadrul legislativ și a cotelor de gen în acord cu rezoluția PE, ambele susținute transpartinic. De asemenea, 

în urma întâlnirilor cu miniștrii de resort (Muncă, Educație), am obținut promisiunea de susținere și implicit bugetare a 

unor inițiative de interes public, pentru prevenirea și combaterea violenței domestice.  

 De asemenea, am inițiat și organizat în cadrul Comisiei evenimente cu participare națională și europeană care să 

marcheze datele importante pe plan intern și internațional privind egalitatea de șanse și de gen și subiecte conexe, cu 

numeroși invitați din medii diverse și în parteneriat cu organizații neguvernamentale. 

 

 
Evenimente 
organizate 

 

Dată Tip eveniment Titlu 

9 decembrie 2019 Dezbatere  
Comunitatea 45north şi Asociaţia Română de Dezbateri Oratorie şi 

Retorică (ARDOR) 

 
4 decembrie 2019 Vizită oficială Comunitatea învingătoarelor violenței #ȘiEuReușesc 
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26 noiembrie –  
10 decembrie 2019 

Campanie națională 
de informare și 
conștientizare 

Promovarea numărului unic naţional de urgenţă  
pentru victimele violenței 

 

25 noiembrie – 
10 decembrie 2019 Evenimente #16ziledeactivism 

 
24 septembrie 2019 

Dezbatere cu 
participare 

internațională Prevenirea şi combaterea violenţei domestice prin educaţie 

 

13-15 mai 2019 
 

Expoziție 
 

Femei marcante din istoria României 
 

 

27 noiembrie 2018 
 

Masa rotundă cu 
participare 

internațională 

 
Violenţă domestică vs Egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi. 

Aplicarea legislaţiei – bune practici şi provocări 
 

 

24 octombrie 2018 
 

Eveniment 
 

 
Gala Atipic Beauty Bucureşti 2018 

 

 

16 mai 2018 
 

Eveniment 
 

 
Ziua Internaţională a Familiei 

 

 

8 mai 2018 
 

Conferință națională 
 

 
Educaţia fără discriminare - soluţia durabilă  

pentru egalitate de şanse şi gen în societatea românească 
 

 

2 aprilie 2018 
 
 

Campanie națională 
de strângere de 

semnături 
Revoluţia copiilor –  

dreptul la terapie şi servicii sociale 
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 În calitate de președintă a Comisiei am marcat datele importante, subiectele din actualitate și evoluțiile interne și 

europene privind egalitatea de șanse și de gen prin peste 75 de mesaje publice, discursuri în plenul Camerei Deputaților și 

comunicate de presă transmise pe site-ul instituției și către jurnaliștii acreditați. 

 

Mesaje 
publice 

Dată Subiect 

18 noiembrie 2019 
Zero toleranţă pentru violenţă verbală, hărţuire şi mesaje discriminatorii adresate femeilor în 

spaţiul public 

 
15 octombrie 2019 Hărţuirea sexuală şi mesajele discriminatoare nu pot fi tolerate în spaţiul public 

 
28 mai 2019 Respectarea drepturilor fundamentale: votul din diaspora 

 
24 aprilie 2019 

Modificările aduse în Parlament Codului Penal şi Codului de Procedură Penală : undă verde pentru 
slăbirea statului de drept şi încurajarea infractorilor 

 
19 aprilie 2019 

Solidaritate cu victimele violenţei, condamn ferm toleranţa faţă de agresori! Cazul Liceului Spiru 
Haret din Ploieşti 

 
13 martie 2019 Victimele violenţei domestice nu pot fi ignorate sau utilizate în scop electoral 

 
11 februarie 2019 Implicare pentru schimbare Violenţa în şcoli trebuie să înceteze prin educaţie 

 
29 octombrie 2018 Importanţa introducerii educaţiei pentru sănătate în şcoli. 

 

9 octombrie 2018 Autorităţile au datoria să se ocupe de adevăratele probleme ale familiilor din România 

 
5 octombrie 2018 Avem nevoie de un învăţământ echitabil si inclusiv, modern, civic şi solidar 

 

5 septembrie 2018 Mesajele discriminatoare şi discursul urii nu pot fi tolerate în spaţiul public 

 

27 februarie 2018 
Comisia pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați a Camerei Deputaților, mesaj ferm 

împotriva violenței în politică 

Discursuri 
în plen 27 noiembrie 2019 Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor 

 

8 mai 2019 8 Mai - Ziua Naţională a Egalităţii de Șanse 
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1 aprilie 2019 Împreună depăşim barierele autismului 

 

4 martie 2019 Ziua Internaţională a Femeii 

 

26 noiembrie 2018 Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor 

 

8 mai 2018 Ziua Naţională a Egalităţii de Șanse 

 

8 martie 2018 Ziua Internațională a Femeii 

Comunicate  
de presă  13 ianuarie 2020 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, bilanţ la final de sesiune parlamentară 

 

17 decembrie 2019 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, reunită în şedinţă 

 

10 decembrie 2019 Ziua Internaţională a Drepturilor Omului, marcată la Parlamentul României 

 

10 decembrie 2019 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, reunită în şedinţă 

 

9 decembrie 2019 Drepturile omului, drepturile femeii – studenţii, invitaţi la dezbatere în Parlamentul României 

 

5 decembrie 2019 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, reunită în şedinţă 

 

5 decembrie 2019 Învingătoarele violenţei domestice, vizită la Parlamentul României 

 

4 decembrie 2019 Bugetarea de gen, esenţială în lupta împotriva violenţei domestice 

- 3 decembrie 2019 Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi – apel la respect şi demnitate 

 

28 noiembrie 2019 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, reunită în şedinţă 

 

25 noiembrie 2019 Încep cele 16 zile de activism pentru eliminarea violenţei asupra femeilor 

 

18 noiembrie 2019 Stop discursului public xenofob şi discriminatoriu al PSD 

 

28 octombrie 2019 Egalitatea de şanse, o prioritate obligatorie a noului Guvern al României 

 

21 octombrie 2019 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, reunită în şedinţă 

 

15 octombrie 2019 Eveniment internaţional organizat la Bruxelles în sprijinul egalităţii de şanse şi de gen în politică 

 

8 octombrie 2019 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, reunită în şedinţă 

 

25 septembrie 2019 
Educaţia în spiritul egalităţii de şanse, o urgenţă pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

domestice în România 

 

20 septembrie 2019 Dezbatere despre rolul educaţiei în prevenirea şi combaterea violenţei domestice,  
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organizată la Parlamentul României 

 

29 iulie 2019 Tragedia de la Caracal – cronica unor morţi anunţate 

 

8 iulie 2019 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, la bilanţ 

 

3 iulie 2019 
Preşedinta Comisiei pentru egalitatea de şanse, proiect pentru reprezentare egală la nivel politic şi 

decizional 

 
21 iunie 2019 Toţi cetăţenii României au dreptul la o reprezentare egală la nivel politic şi decizional 

 
20 mai 2019 Siguranţa profesorilor şi a elevilor, o obligaţie a autorităţilor locale 

 

13 mai 2019 Expoziţie dedicată femeilor marcante din istoria României, la Parlament 

 

8 mai 2019 8 Mai - Ziua Naţională a Egalităţii de Șanse 

 

17 aprilie 2019 
Susţinere internaţională acordată educaţiei pentru sănătatea reproducerii şi a sexualităţii în 

România 

 
8 aprilie 2019 Sprijin european pentru egalitatea de şanse şi de gen în politică 

 

1 aprilie 2019 Împreună depăşim barierele autismului 

 

27 martie 2019 Mai bine dăruieşti decât să loveşti 

 

8 martie 2019 Reuniune europeană la nivel înalt în sprijinul egalităţii de şanse şi de gen în politică 

 
27 februarie 2019 Discuţii interinstituţionale în sprijinul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 

 
20 februarie 2019 Ziua Justiţiei Sociale, marcată prin acţiuni în sprijinul copiilor cu cerinţe educaţionale speciale 

 
18 februarie 2019 Buget 2019: lupta împotriva violenţei domestice nu este o prioritate 

 

6 februarie 2019 ”Împreună rupem barierele pentru autism”, un parteneriat în sprijinul egalităţii de şanse 

 
30 ianuarie 2019 Modificări legislative pentru un învăţământ echitabil şi incluziv 

 

7 ianuarie 2019 Ordinul de protecţie provizoriu – modificarea legislativă care salvează vieţi 

 

19 decembrie 2018 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, bilanţ la final de sesiune parlamentară 

 
10 decembrie 2018 70 de ani de la adoptarea şi proclamarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului 

 
27 noiembrie 2018 

Violenţă domestică vs Egalitate de şanse pentru femei şi bărbaţi. Aplicarea legislaţiei – bune 
practici şi provocări. 
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21 noiembrie 2018 România are datoria să ofere sprijin şi protecţie reală pentru toţi copiii 

 

20 noiembrie 2018 
Iniţiativă legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului. 

 
14 noiembrie 2018 Programul-pilot de acordare a unei mese calde copiilor din 50 de grădiniţe şi şcoli din România 

 
24 octombrie 2018 Respect şi demnitate pentru persoanele cu dizabilităţi din România 

 

22 octombrie 2018 Doar împreună, putem stopa violenţa împotriva femeilor şi violenţa domestică 

 
9 octombrie 2018 Autorităţile au datoria să se ocupe de adevăratele probleme ale familiilor din România 

 
2 octombrie 2018 Ziua internaţională a non-violenţei 

 

13 septembrie 2018 România, reprezentată la primul Congres Internaţional al Grupului Femeilor Parlamentar 

 
24 iulie 2018 

Premierul Viorica Dăncilă, bilanţul real după şase luni de mandat: promisiuni uitate pentru copiii cu 
autism 

 
5 iulie 2018 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, bilanţ la final de sesiune parlamentară 

 
25 iunie 2018 Egalitatea de şanse – prioritate a Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 

 
19 iunie 2018 Victimele violenţei domestice, protejate – ordinul de protecţie provizoriu, votat în Parlament 

 
6 iunie 2018 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi Consiliul Naţional pentru Combaterea 
Discriminării, sprijin reciproc şi o colaborare mai strânsă 

 
17 mai 2018 Undă verde pentru ordinul de protecţie provizoriu 

 

16 mai 2018 Copiii adoptaţi şi părinţii lor, prezenţi în Parlamentul României de Ziua Internaţională a Familiei 

 
8 mai 2018 

ANGAJAMENT pentru EDUCAȚIA FĂRĂ DISCRIMINARE, agreat la Parlamentul României de Ziua 
Naţională a Egalităţii de Șanse între Femei şi Bărbaţi 

 
7 mai 2018 

Ziua Naţională a Egalităţii de Șanse între Femei şi Bărbaţi, celebrată la Parlament printr-o 
conferinţă despre Educaţia fără discriminare 

 
10 aprilie 2018 Programul-pilot de acordare a unui suport alimentar preşcolarilor rămâne inaplicabil! 

 
2 aprilie 2018 Revoluţia copiilor - dreptul la terapie şi servicii sociale 

 

14 martie 2018 Educația pentru sănătate sexuală in şcoli o necesitate sau o opțiune? 

 


