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Throughout history, women represented the object of political, economic 

and social discrimination. The global transition process to democracy has alte-

red political life in many countries. However, extensive women’s participation 

in the decision making process, especially in politics, as equal partners with the 

men, has not been achieved. In Moldovan society there is a noticeable discrimi-

nation against women’s involvement in administrative bodies and upper-level 

research and academic circles. Affirmative action or positive discrimination is 

the policy of favoring members of a disadvantaged group who suffer from disc-

rimination within a culture. Several different studies investigated the effect of 

affirmative action on women. Affirmative action is intended to promote the op-

portunities of defined minority groups within a society to give them equal access 

to that of the majority population. 

 

De-a lungul istoriei, în orice societate au existat grupuri sociale care au fost 

şi cu părere de rău rămân a fi discriminate sau defavorizate şi în privinţa cărora 

au existat şi persistă şi astăzi stereotipuri şi prejudecăţi. Un exemplu în acest sens 

sunt africanii, care, mai ales pe timpurile colonialiste, erau consideraţi oamenii 

de „calitatea a doua‖, buni numai pentru muncă fizică grea. Un alt grup discrimi-

nat chiar şi în zilele noastre sunt romii, care frecvent sunt etichetaţi drept „şarla-

tani‖, „hoţi‖ şi „ghicitori‖, buni numai la dansat, cântat şi furat. Femeile, consi-

derate „sexul slab‖, inferior bărbaţilor, rămân şi ele a fi un grup social defavori-

zat, fiind asociate treburilor casnice şi îngrijirii copiilor. Toate aceste stereotipuri 

şi prejudecăţi secole întregi au dominat opinia publică şi au influenţat destine a 

milioane de oameni din toată lumea. Odată cu dezvoltarea civilizaţiei oamenii au 

ajuns să înţeleagă că toţi sunt egali în dreptul lor de a trăi o viaţă bună şi fericită. 

2015 marchează cea de-a 65-a aniversare a Convenţiei europene a drepturilor 

omului, care prevede, la articolul 14, o interdicţie a discriminării, precum şi cea 

de-a 15-a aniversare a adoptării a două texte fundamentale în domeniul combate-

rii discriminării la nivelul UE – Directiva privind egalitatea de tratament între 

http://en.wikipedia.org/wiki/Discrimination
http://en.wikipedia.org/wiki/Discrimination
http://en.wikipedia.org/wiki/Culture
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persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică şi Directiva de creare a unui 

cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în 

muncă şi ocuparea forţei de muncă. Însă ca această egalitate să nu rămână doar o 

egalitate formală, este necesară o egalitate conştientizată, reală, echitabilă, care 

să garanteze că toţi oamenii efectiv beneficiază de oportunităţile de dezvoltare şi 

drepturile lor fundamentale. 

Ce folos să susţii că nimeni nu pune bariere femeilor să ocupe funcţii înalte 

de stat şi de conducere, dacă deciziile privind aceste funcţii sunt luate tot de băr-

baţii, care preferă să promoveze bărbaţii? Egalitatea în drepturi este principiul 

constituţional potrivit căruia cetăţenii, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origi-

ne etnică, limbă, religie, sex, opinie sau apartenenţă politică, pot participa în ega-

lă măsură la viaţa politică, economică, socială şi culturală, fără privilegii şi fără 

discriminări [1, p.209]. Dacă examinăm conţinutul acestui principiu, observăm 

că unul din cele trei aspecte ale acestuia este egalitatea femeilor cu bărbaţii – 

„oportunităţi egale în exercitarea drepturilor, participare egală în toate sferele vi-

eţii‖. Mai ales în contextul mondial revine astăzi în actualitate întrebarea referi-

toare la raportul dintre drepturile omului şi cele ale femeilor, aşa cum sunt ele în-

scrise şi în Pactul Naţiunilor Unite (1966) şi în Convenţia Europeană privind 

Drepturile Omului (1950) şi, de asemenea, dacă drepturile sociale (Consiliul 

Europei, 1961, ONU, 1966) pot însemna pentru femei altceva decât pentru băr-

baţi [15, p.7]. Din acest motiv, la sfârşitul anilor ‘70 se lansează două noi conce-

pte, complementare – discriminare pozitivă şi acţiune afirmativă (măsuri po-

zitive). 

Discriminarea pozitivă desemnează ansamblul măsurilor ce vizează spori-

rea avantajelor pe care membrii unui grup minoritar, care a fost victima unei dis-

criminări, le au de pe urma unei anumite politici sociale, instituind sau nu un tra-

tament preferenţial. Discriminarea pozitivă a pornit din Statele Unite şi era un 

tratament preferenţial aplicat unor minorităţi rasiale sau sexuale. În Statele Unite, 

beneficiarii evidenţi sânt indienii, primii locuitori ai continentului, şi oamenii de 

culoare. În trecut, aceştia au suferit sistematic de discriminare, în învăţământ sau 

atunci când trebuiau să-şi găsească un loc de muncă. Prima lege de acest tip a 

fost introdusă în 1961, în Statele Unite de către preşedintele Kennedy. În 1968, 

legea a fost extinsă pentru a acoperi şi femeile. Cu toate acestea, sistemul nu e li-

psit de ambiguităţi, întrucât legislaţia Statelor Unite interzice aplicarea unor cote 

precise. În Europa, discriminarea pozitivă este aplicată în special femeilor. În 

multe ţări, precum în ţările scandinave, femeile beneficiază de un tratament pre-

ferenţial atunci când candidează pentru un post în instituţiile statului, inclusiv în 

poliţie, armată şi învăţământ. 

În ultimii ani, problema diminuării discriminării a devenit extrem de impor-

tantă pentru asigurarea unui climat propice pentru dezvoltarea multiculturalismu-

lui. Grupurile minoritare au obţinut eliminarea oricărei forme de discriminare le-
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gală sau formală. Însă decizia de a scoate în afara legii discriminarea lor nu a în-

semnat şi schimbarea stării de fapt în societate. Unele grupuri minoritare au con-

tinuat totuşi să rămână la periferia societăţii, de unde cu greu puteau trece de ba-

rierele culturale, educaţionale sau de mentalitate ale grupurilor majoritare. În 

aceste condiţii, s-a pus problema iniţierii unor măsuri active de susţinere şi de în-

curajare a acestor grupuri, cu scopul de le oferi şanse egale cu majoritatea popu-

laţiei. Aceste măsuri sunt văzute în special ca o depăşire a efectelor discriminării 

din trecut, fapt ce trebuie sa aibă efecte mai vizibile decât simpla pedepsire a dis-

criminării. Principiul se numeşte acţiune  afirmativă.  

Acţiunea afirmativă este o politică socială ce presupune un set de măsuri 

speciale, cum ar fi finanţarea unor instituţii educative sau a unor locuri în admi-

nistraţie, până la introducerea de cote în ocuparea funcţiilor în stat sau a locurilor 

în şcoli, toate acestea în favoarea unor grupuri sociale dezavantajate. Totodată, 

acţiunea afirmativă poate presupune o gamă largă de activităţi pe care instituţiile 

publice şi private le demarează voluntar, şi care au scopul de a creşte diversita-

tea, echitatea şi oportunităţile. Se urmăreşte astfel crearea unei societăţi care să 

respecte diversitatea şi diferenţele dintre oameni. Pe scurt, principiul acţiunii afi-

rmative duce, în planul politicilor publice, la o discriminare pozitivă a grupurilor 

dezavantajate, cu scopul de a le integra în societate, prin ieşirea din imaginarul 

discriminant, şi pentru a realiza o egalitate concretă a şanselor.  

Directivele europene privind nediscriminarea interzic tratamentul diferenţiat 

bazat pe anumite „criterii protejate‖, care cuprind o listă fixă şi limitată de crite-

rii protejate, printre care şi sexul: Directiva de aplicare a principiului egalităţii 

de tratament între femei şi bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furniza-

rea de bunuri şi servicii şi Directiva privind punerea în aplicare a principiului 

egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie 

de încadrare în muncă şi de muncă (reformată). Este de la sine înţeles în ce con-

stă discriminarea pe criterii de sex, ea referindu-se la discriminarea care se ba-

zează pe faptul că o persoană este femeie sau bărbat. Acesta reprezintă aspectul 

cel mai dezvoltat al politicii sociale a UE şi este considerat de multă vreme un 

drept fundamental. Elaborarea protecţiei în privinţa acestui criteriu a avut un du-

blu scop: mai întâi un scop economic, prin faptul că a contribuit la eliminarea de-

naturării concurenţei pe o piaţă care devenise tot mai integrată şi, în al doilea 

rând, la nivel politic ea a oferit Comunităţii o faţetă destinată progresului social 

şi îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă şi de muncă. În consecinţă, protecţia faţă de 

discriminarea bazată pe sex a fost şi a rămas o funcţie fundamentală a Uniunii 

Europene. Documente legislative şi non-legislative asumate de Uniunea Europe-

ană (Decizia Consiliului European de la Madrid din 1995 cu privire la monitori-

zarea anuală a implementării Platformei de Acţiune Beijing adoptate în cadrul 

celei de-a 4 Conferinţe ONU privind Femeile desfăşurată la Beijing în 1995, Pa-

ctul european pentru egalitatea de gen adoptat de Consiliul European în 2006 şi 
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reînnoit în 2010, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, Strategia 

UE 2020 pentru dezvoltare inteligentă, sustenabilă şi incluzivă, Strategia Euro-

peană pentru egalitatea între femei şi bărbaţi 2010-2015, Pactul European pent-

ru Egalitate de Gen 2011-2020, Concluziile Consiliului EPSCO şi comunicările 

Comisiei Europene invitând la promovarea şi consolidarea egalităţii dintre fe-

mei şi bărbaţi în diverse domenii sau Rapoartele anuale ale Comisiei Europene 

privind progresele înregistrate în domeniul egalităţii între femeii şi bărbaţi, etc.)  

consacră egalitatea de gen ca un principiu fundamental al Uniunii Europene, sub-

liniind că o participare echilibrată pe criterii de gen la deciziile majore adoptate 

în domeniile politic şi social este vitală pentru dezvoltarea unei reale democraţii 

şi contribuie la creşterea economică. Prin Tratatul UE de la Amsterdam semnat 

pe 2 octombrie 1997 este consolidat principiul egalităţii între femei şi bărbaţi la 

locul de muncă. Este introdus conceptul de discriminare pozitivă, în baza căruia 

Statele Membre pot întreprinde acţiuni pentru favorizarea femeilor în vederea 

echilibrării situaţiei în domeniile de lucru.  

Participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în procesul de luare a decizi-

ilor în domeniul politic şi cel al vieţii publice reprezintă o parte componentă a 

drepturilor omului şi un element al echităţii sociale, la fel şi o condiţie necesară 

pentru funcţionarea mai eficientă a unei societăţi democratice. În condiţiile de-

mocraţiei reprezentarea la putere şi în structurile administrative ţine nemij-

locit de rezultatele procesului electoral. Anume acest proces trebuie să consti-

tuie un punct de reper, pe de o parte, şi un moment demonstrativ, pe de altă par-

te, pentru tentativa de a arunca puţină lumină asupra unei verigi a lanţului expli-

cativ al sub-reprezentării femeilor, în cazul dat, în sfera politico-administrativă. 

Analiza procesului de luare a deciziilor din perspectiva egalităţii de gen prevede 

examinarea problemei participativităţii şi reprezentativităţii. Deseori, presupusa 

„comunitate a intereselor― între bărbaţi şi femei, a nevoilor şi opiniilor acestora 

este folosită pentru justificarea prezenţei majoritare a bărbaţilor în structurile de-

cizionale la nivel naţional. Dar opiniile şi nevoile bărbaţilor şi femeilor nu coin-

cid întotdeauna. Reprezentativitatea femeilor este extrem de importantă pentru ca 

interesele acestei jumătăţi a populaţiei să fie tratate adecvat.  

În analizele care au fost efectuate la nivel european cu privire la participarea 

femeilor şi a bărbaţilor la procesul decizional, se scot în evidenţă mai multe cau-

ze care pot justifica sub-reprezentarea femeilor în poziţii decizionale: întâi de to-

ate, stereotipurile de gen şi discriminarea precum şi segregarea în educaţie şi pe 

piaţa muncii. Urmează apoi lipsa politicilor care să faciliteze accesul femeilor la 

poziţii decizionale, să evidenţieze şi promoveze echilibrul corect dintre viaţa pro-

fesională şi viaţa familială şi să ―spargă‖ distribuţia inechitabilă a sarcinilor cas-

nice şi familiale. La final, urmează mediul socio-cultural neprietenos, cultura co-

rporatistă şi atitudinea media ce sunt încă nefavorabile femeilor. 
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De-a lungul timpului, „politicul‖ a fost şi spre regret, încă mai rămâne a fi, 

considerat tradiţional „regatul celor puternici‖ – prerogativa bărbaţilor, iar intere-

sul manifestat de femei pentru acest domeniu, şi mai cu seamă, etalarea unor in-

tenţii şi opţiuni, sunt oarecum sufocate prin educaţie, socializare de gen, stereoti-

puri şi prejudecăţi. Astfel pentru a asigura o adevărată egalitate, se impune adop-

tarea unor măsuri speciale, supranumite „acţiuni pozitive‖, care au drept scop 

crearea condiţiilor echitabile de start pentru femei în vederea egalării oportunită-

ţilor lor de dezvoltare. Legea Republicii Moldova cu privire la asigurarea egalită-

ţii defineşte măsurile pozitive ca pe acţiuni speciale provizorii luate de autorităţi-

le publice în favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comuni-

tăţi, vizând asigurarea dezvoltării lor fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii aces-

tora în raport cu celelalte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi.  

Participarea femeilor în politică este compusă din mai multe acţiuni şi stra-

tegii. Ea include participarea la alegeri (votarea) şi educaţia pentru aceasta, parti-

ciparea în calitate de candidate pentru alegerile locale şi parlamentare, acordarea 

suportului candidaţilor care propun platforme sensibile la dimensiunea de gen, 

campanii împotriva celor ale căror politici sânt „anti-femei‖ şi „anti-egalitate‖ 

pentru integrarea unor agende pentru drepturile femeii în platformele candidaţi-

lor sau partidelor politice. Mărturiile femeilor politice prezintă reacţiile paternali-

ste ale colegilor lor bărbaţi, curtoazia lor condescendentă, maniera în care ele 

sunt apreciate mai curând ca nişte femei, decât ca nişte veritabili responsabili po-

litici, la care se adaugă şi obstacolele pe care trebuie să le treacă în momentul ca-

ndidaturii şi învestirii la alegeri. Aceasta se întâmplă, deoarece bărbaţii „ignoră‖ 

faptul că în timp ce experienţa femeilor variază în diferite ţări, regiuni şi sisteme 

politice în funcţie de clasă, rasă, vârstă sau etnie, responsabilitatea lor în politică 

creşte odată cu angajarea lor în această sferă [19, p.18], ceea ce permite articula-

rea intereselor în procesul de luare a deciziilor şi implementarea ulterioară a poli-

ticilor elaborate.  

Vorbind de Republica Moldova nu putem afirma că femeile sunt absolut ex-

cluse din structurile decizionale. Atât în ţara noastră, cât şi în alte state, se obser-

vă următorul tablou: cu cât este mai înalt organul puterii, cu atât mai slab sunt re-

prezentate femeile, ele fiind lipsite de posibilitatea de a împărţi în mod egal pute-

rea cu bărbaţii. Încă mai persistă, şi aceasta trebuie s-o recunoaştem în special, în 

perioada de după 1991, un mare obstacol: atitudinea absolut negativă a unor băr-

baţi faţă de femeia în politică, femeia – lider; desemnarea de către ei „a unor ca-

tegorizări stricte unde femeia ar putea executa funcţii decizionale [12, p.49]. 

Aceste restricţii sunt, de obicei, îmbrăcate în hainele frumoase ale democraţiei. 

Constituţia şi Codul Electoral garantează drepturi egale pentru femei şi bărbaţi 

[3, p.4]. Potrivit art.3 din Codul Electoral „cetăţenii Republicii Moldova pot ale-

ge şi pot fi aleşi fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, reli-

gie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau origine socială‖. Legea privind 
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partidele şi alte organizaţii socio-politice menţionează că partidele şi organizaţii-

le socio-politice trebuie să promoveze principiul egalităţii între femei şi bărbaţi 

în organele decizionale la toate nivelurile [6].  
Cu toate acestea, nu există demersuri active sau o proporţie stabilită în rep-

rezentarea femeilor. În pofida eforturilor autorităţilor publice, partenerilor de de-

zvoltare şi a organizaţiilor societăţii civile, progreselor de aproape un deceniu de 

la adoptarea legii cu privire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, 

marele probleme structurale ce afectează disproporţional femeile şi bărbaţii încă 

mai persistă: (I) nivelul de reprezentare al femeilor în forurile decizionale a ră-

mas practic neschimbat; (II) femeile au continuat să fie discriminate pe piaţa mu-

ncii şi suprareprezentate în cele mai prost plătite sectoare ale economiei; (III) fe-

meile continuă să îngrijească disproporţional de mult de copii, cu implicarea mi-

nimă a taţilor, aceste realităţi fiind determinate de politici publice şi societate; 

(IV) numărul victimelor violenţei domestice continuă să crească. 

Deşi unii pot considera că ei nu sunt oarecum atinşi de influenţa partidelor 

politice, totuşi acestea (partidele politice) sunt cruciale pentru schimbarea echili-

brului între sexe. Faptul că partidele politice au un cuvânt greu de spus în ceea ce 

priveşte echilibrul dintre sexe, poate fi observat în ţările care au utilizat legile re-

feritoare la cotele electorale pentru a determina schimbarea obligatorie în repre-

zentarea partidelor alese. Am putea să afirmăm că realitatea nivelului de discri-

minare pe baza apartenenţei sexuale dintr-o ţară, poate fi observată la nivelul cla-

sei politice ale respectivei ţări. Cu cât numărul femeilor şi al locurilor destinate 

sau accesibile lor este mai restrâns în viaţa politică, cu atât există şansa ca aceas-

tă proporţionalitate scăzută să se regăsească în majoritatea numărului de poziţii 

de conducere.  

Aşadar, pentru a reliefa specificul promovării femeilor la posturile de deci-

zie în cadrul procesului electoral după aproape 24 de ani de independenţă şi de-

mocraţie a Republicii Moldova, este necesar de a analiza comparativ manifesta-

rea acestui fenomen la alegerile parlamentare. Aşadar, la scrutinul parlamentar 

din 1998 au pretins 1374 de candidaţi, inclusiv 209 femei (15,35%). În 2001, fe-

meile au reprezentat 18,1% dintre candidaţi, însă au fost adeseori plasate pe po-

ziţii inferioare pe listele de partid. Pe de altă parte, conform înregistrării partide-

lor din 1998, e necesar să constatăm faptul că a crescut considerabil ponderea fe-

meilor în partidele politice (în unele până la 45%) [9, p.35]. Pe listele electorale 

de asemenea s-a majorat numărul femeilor, dar în primii zece candidaţi erau doar 

una sau cel mult, trei [11, p.158]. Deşi partidele nu aveau o strategie de asigurare 

a echităţii genurilor, în ultimii ani, în special în toiul alegerilor parlamentare din 

2005, mai multe partide au întreprins paşi concreţi în ceea ce priveşte prezenţa 

femeilor în actul politic. La alegerile parlamentare din 2005, femeile au repreze-

ntat 28,4% din candidaţii înscrişi pe listele partidelor şi blocurilor electorale [2, 

p.144]. Doar un singur partid, Partidul Popular Creştin Democrat, a asigurat o 
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participare egală în alegerile parlamentare pentru candidaţii de genul feminin şi 

masculin. Ponderea femeilor a fost de asemenea ridicată pe listele de candidaţi 

depuse de Partidul Republican din Moldova (53%) şi Uniunea Muncii ―Patria–

Rodina‖ (40%). În afară de Partidul Ţărănesc Creştin Democrat şi Uniunea Cent-

ristă din Moldova, nici un partid nu a nominalizat mai puţin de 20% femei [7, 

p.10]. Iată de ce, în 2005 alegerile au avut un rezultat pozitiv: femeile au obţinut 

21 de mandate în Parlament din cele 101, reprezentând astfel 20,7% din numărul 

total de mandate. Pornind de la faptul că dimensiunile care îi dau putere unui 

grup, ca să aibă un cuvânt de spus în deciziile care se iau la nivelul întregului, ar 

trebui să reprezinte nu mai puţin de 30%, constatăm că acest procentaj (20,7%) 

este încă insuficient.  

Astfel, observăm că, alegerile parlamentare din 2005 au demonstrat că pro-

blemele de gen încep să devină o prioritate pentru partidele politice, deşi prog-

ramele electorale ale majorităţii concurenţilor implicaţi în scrutinul respectiv nu 

au inclus prevederi sub aspectul egalităţii de gen, excepţie făcând Blocul Electo-

ral „Moldova Democrată‖ în programul căruia găsim următoarele: „Va garanta 

şanse egale pentru încadrarea în câmpul muncii, salarizare şi promovarea în fu-

ncţii de conducere a femeilor. Va organiza cursuri gratuite de calificare, de la 

bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru femeile angajate, care revin din con-

cediul de îngrijire a copilului― [8]. Astfel, la 9 februarie 2006 Parlamentul Repu-

blicii Moldova a adoptat Legea nr.5 cu privire la asigurarea egalităţii de şanse 

între femei şi bărbaţi, lege care a intrat în vigoare la 24 martie 2006 o dată cu pu-

blicarea ei în Monitorul Oficial Nr.47-50. Conform art.7, alin.2 al Legii cu pri-

vire la asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi,, partidele şi alte or-

ganizaţii social-politice sunt obligate să contribuie la realizarea egalităţii de drep-

turi şi de şanse între membrii săi femei şi bărbaţi prin „asigurarea reprezentării în 

organele lor de conducere a componenţei de femei şi bărbaţi şi a reprezentării în 

listele de candidaţi a femeilor şi bărbaţilor fără discriminare după criteriul de 

sex‖ [5]. Orice lege de acest tip prezintă riscul de a rămâne o simplă declaraţie de 

bune intenţii dacă nu conţine măsuri concrete şi verificabile, dar şi sancţiunile 

aferente pentru cei care o încalcă. În caz contrar este formă fără fond, hârtie. 

Acest lucru este confirmat prin faptul că prezenta lege nu conţinea prevederi spe-

cifice cu privire la cota de reprezentare (deşi proiectul iniţial prevedea asemenea 

măsuri). Scrutinele electorale, care au urmat au demonstrat că sporirea participă-

rii şi reprezentării femeilor fără introducerea cotei este imposibilă. 

Astfel, la scrutinul parlamentar din 5 aprilie 2009 doar câteva partide politi-

ce au respectat integral sau parţial prevederile legislative naţionale şi angajamen-

tele internaţionale în ceea ce priveşte egalitatea genurilor. Două partide, Partidul 

Social Democrat din Moldova şi Partidul Liberal Democrat din Moldova, au sti-

pulat în Statutele lor cota de reprezentare de cel puţin 30% pentru femei şi băr-
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baţi. Acest angajament, „partidul pledează pentru oportunităţi egale pentru am-

bele genuri, promovând în proporţie de cel puţin 30 la sută reprezentarea în or-

ganele de conducere a componenţei de femei şi bărbaţi precum şi în listele de 

candidaţi pentru funcţii elective”, nu a fost respectat de către PLDM, dat fiind 

faptul că din numărul total de 103 de candidaţi pe listă, doar 18 erau femei, ceea 

ce reprezintă doar 17,47%. În ceea ce priveşte PSDM, care are o reprezentare a 

femeilor pe lista de candidaţi în proporţie de 21,35%, nu putem vorbi despre ne-

respectarea acestei cote, deoarece prevederea conţinea sintagma „de regulă‖: „În 

componenţa Consiliilor de toate nivelele şi în listele eligibile se asigură, de re-

gulă, reprezentarea ambelor genuri proporţional cu ponderea acestora în par-

tid, dar nu mai puţin de 1/3” [14] (sperăm să nu însemne „niciodată‖). Astfel, 

putem constata că în Statutele sau în Programele partidelor politice dimensiunea 

de gen este reflectată diferit prin angajamente de recunoaştere şi susţinere a rolu-

lui femeii în familie şi societate şi stabilirea principiilor de constituire a organi-

zaţiilor de femei în cadrul partidelor sau, în cazul PPCD care are un angajament 

în Programul Politic, care specifică în mod explicit despre „asigurarea practică 

a dreptului femeii şi la alte activităţi decât cele casnice, pentru neadmiterea dis-

criminării (...) inclusiv în politică şi pentru promovarea ei în funcţii de conduce-

re‖ [10]. 
Din cele 15 partide politice, înscrise pentru cursa electorală aprilie 2009, do-

ar 8 aveau în liste mai mult de 30% femei. Astfel, cel mai înalt grad de reprezen-

tare a femeilor pe lista electorală se atestă la Partidul Ecologist ‖Alianţa Verde‖ 

din Moldova (PE‖AV‖M) – 45 de femei (46,39%) din 97 de persoane. Pe locul 

al doilea se înscrie Partidul Dezvoltării Spirituale ‖Moldova Unită‖ (PDS‖MU‖) 

cu 41 de femei (41,4%) din 99 de persoane, Partidul pentru ‖Neam şi Ţară‖ 

(P‖NŢ‖) (37,7%), Partidul Republican din Moldova (PRM) (36,06%), Partidul 

Popular Creştin Democrat (PPCD) (34,95%), Partidul Conservator (PC) 

(34,65%), Uniunea Muncii ‖Patria Rodina‖ (UM‖PR‖) (30,18%) şi Partidul Co-

muniştilor din Republica Moldova (PCRM) (30,09%). Nici unul din partidele 

sus-menţionate nu aveau angajamente statutare cu privire la cota de reprezentare 

a femeilor şi bărbaţilor pe liste. În ceea ce priveşte Partidul Democrat din Mol-

dova, care, deşi se angajase în statutul său să creeze „mecanisme de asigurare a 

parităţii de gen în structurile de luare a deciziei de toate nivelurile” [13, p.14], 

la aceste alegeri a avut o rată de reprezentare de doar 29,1%. La rândul său, 

PPCD, care în 2005 a aplicat la întocmirea listei de candidaţi principiul „zebra” 

de reprezentare, fapt ce merită apreciere, la alegerile parlamentare din 5 aprilie 

2009, cu părere de rău, nu a mai făcut acest lucru. În acelaşi timp, dintre pa-

rtidele parlamentare, PPCD avea cea mai mare rată de reprezentare a femeilor pe 

listă, iar în programul său se menţiona că PPCD respectă „dreptul femeilor de a 

se implica la egalitate cu bărbaţii în viaţa politică, socială, profesională, ştiinţi-

fică, artistică şi culturală fără nici un fel de discriminare‖. 
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În cursa electorală din iulie 2009, s-au înscris doar 10 concurenţi electorali, 

dintre care doi s-au retras din competiţie. Din cele 8 partide politice rămase, doar 

4 aveau în liste mai mult de 30% femei. Astfel, cel mai înalt grad de reprezentare 

a femeilor pe lista electorală se atestă din la PE‖AV‖M – 24 de femei (36,92%) 

din 65 de persoane, urmat de PDM cu 36 de femei (34,95%) din 103 de persoa-

ne, PCRM cu 34 de femei (33%) din 103 de persoane şi PPCD cu 33 de femei 

(32,03%) din 103 de persoane. Mai puţin de 30% femei regăsim în listele electo-

rale ale PL (28,43%), AMN (27,18%), PSD (24,48%) şi PLDM (18,62%). 

La alegerile parlamentare din 2010 din cele 20 partide politice, înscrise pen-

tru cursa electorală, doar 9 aveau în liste mai mult de 30% femei. Astfel, cel mai 

înalt grad de reprezentare a femeilor pe lista electorală se atestă la Partidul Mun-

cii (PM) – 25 de femei (45,45%) din 55 de persoane, Partidul Conservator (PC) – 

29 de femei (43,93%) din 66 de persoane, Mişcarea „Ravnopravie‖ (MR) – 30 de 

femei (37,97%) din 79 de persoane, AMN – 38 de femei (36,89%) din 103 de 

persoane, Partidul Naţional Liberal (PNL) – 37 de femei (36,63%) din 101 per-

soane, PDM – 35 de femei (34,31%) din 102 persoane, Partidul „Patrioţii Mol-

dovei‖ (PPM) 33 de femei (32,35%) din 102 persoane Partidul Republican din 

Moldova (PRM) – 32 de femei (31,68%) din 101 de persoane  şi PE‖AV‖M – 32 

de femei (31,06%) din 103 de persoane. Mai puţin de 30% femei regăsim în lis-

tele electorale ale următoarelor partide politice: PSD (28,71%), Mişcarea „Acţiu-

nea Europeană‖ (MAE) (26,21%), PL (25,24%), PLDM (25,24%), PCRM 

(23,3%), Partidul „Pentru Neam şi Ţară‖ (PpNŢ) (22,33%), Partidul „Moldova 

Unită‖ (PMUEM) (21,78%), Partidul Umanist din Moldova (PUM) (20,59%), 

Partidul Popular Republican (PPR) (20,21%), PPCD (18,63%) şi Mişcarea Ro-

milor din Republica Moldova (MRRM) (16,5%). 

La alegerile parlamentare din 2014 din cele 19 partide politice şi un bloc 

electoral, înscrise pentru cursa electorală, doar 10 concurenţi electorali aveau în 

liste mai mult de 30% femei. Astfel, cel mai înalt grad de reprezentare a femeilor 

pe lista electorală se atestă la Partidul „Democraţia Acasă‖ (PDA) - 43 de femei 

(48,86%) din 88 de persoane, PpNŢ  - 22 de femei (41,51%) din 53 de persoane, 

Partidul Renaştere - 41 de femei (40,2%) din 102 de persoane, Partidul Verde 

Ecologist (PVE) - 32 de femei (40%) din 80 de persoane, PLDM - 37 de femei 

(36,63%) din 101 de persoane, PDM - 35 de femei (35,71%) din 98 de persoane,  

Partidul Liberal Reformator (PLR) - 35 de femei (41,51%) din 100 de persoane, 

PL - 34 de femei (33,01%) din 103 de persoane, Partidul „Acţiunea Democrată‖ 

(PAD) - 27 de femei (31,4%) din 86 de persoane şi Partidul Popular din Republi-

ca Moldova (PPRM) - 32 de femei (31,07%) din 103 de persoane. Plus la aceasta 

Partidul „Democraţia Acasă‖ (48,86%) şi Partidul Verde Ecologist (40%) au ap-

licat la întocmirea listei de candidaţi principiul „zebra” de reprezentare, fapt ce 

merită apreciere. Mai puţin de 30% femei regăsim în listele electorale ale urmă-

toarelor partide politice: Mişcarea Populară Antimafie (29,41%), PNL (28,15%), 
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PCRM (27,18%), PPCD (25,88%), Partidul Forţa Poporului (25,24%), Partidul 

„Patrioţii Moldovei‖ (PPM) (21,57%), Partidul Socialiştilor din Republica Mol-

dova (PSRM) (21,36%), Partidul Comunist Reformator (21,31%), Blocul electo-

ral „Alegerea Moldovei – Uniunea Vamală‖ (BeAMUV) (20%) şi Uniunea Cent-

ristă din Moldova (UCM) (16,98%). 

În 2005, doar o singură femeie – lidera Partidului Republican – a fost plasa-

tă prima pe lista candidaţilor la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Mo-

ldova. De menţionat că la dezbaterile TV şi radio, partidul respectiv a fost repre-

zentat permanent de un bărbat şi nu de persoana care era prima pe listă. În ceea 

ce priveşte alegerile parlamentare din 2009, atestăm deja două femei – lidera Pa-

rtidului Conservator (Natalia Nirca) şi lidera Partidului Dezvoltării Spirituale 

‖Moldova Unită‖ (Ana Tcaci) –  care au fost plasate primele pe listele de candi-

daţi. La alegerile parlamentare din 2010 atestăm din nou două femei în capul lis-

telor electorale în calitate de lider de partid: Natalia Nirca – Partidul Conservator 

şi Vitalia Pavlicenco – Partidul Naţional Liberal. Aceeaşi situaţie găsim şi la 

scrutinul parlamentar din 2014, când din nou două femei sunt plasate pe prima 

poziţie din listele electorale: Vitalia Pavlicenco – în calitate de preşedinte a PNL 

şi Zinaida Greceanâi ca candidat numărul unu la funcţia de deputat în viitorul le-

gislativ din partea PSRM. 

În ceea ce priveşte reprezentativitatea femeilor printre concurenţii electorali 

independenţi atestăm următorul tablou: comparativ cu cursa electorală din 2001, 

când din 10 candidaţi independenţi, a fost doar o singură femeie (10%) şi din 

2005, când din 12 candidaţi independenţi, doar 2 erau femei (16,6%), în 2009 

acest procentaj creşte de două ori în raport cu numărul total de candidaţi indepe-

ndenţi (care scade de două ori), constituind 33,3% (2 femei (Valentina Cuşnir şi 

Tatiana Ţîmbalist) din 6 candidaţi independenţi). La alegerile parlamentare din 

28 noiembrie 2010 acest procentaj scade constituind 25% din numărul total de 

candidaţi independenţi (din 20 candidaţi independenţi, 5 erau femei: Maia Lagu-

ta, Tatiana Ţîmbalist, Elena Burghilă-Leonte, Valentina Cuşnir, Natalia Axeno-

va), pentru ca la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 să devină 0% 

(nici o femeie printre cei 4 candidaţi independenţi) [20].  

În condiţiile în care pragul electoral pentru partide politice a variat de la un 

scrutin parlamentar la altul ( aprilie 2009 - 6%, iulie 2009 - 5%, noiembrie 2010  

- 4% şi noiembrie 2014 - din nou 6%), în medie de 5%, cel puţin primii cinci ca-

ndidaţi de pe listă puteau obţine un loc sigur în Parlament. Analizând listele elec-

torale ale partidelor politice care au trecut pragul electoral în urma ultimilor pat-

ru scrutine parlamentare, constatăm următorul tablou: 

- La alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009 observăm că AMN era uni-

cul partid care nu a inclus nici o femeie-candidat la funcţia de deputat în primele 

cinci locuri de pe listă, iar PL, PLDM şi PCRM – au inclus doar câte o femeie. 
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- La alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009 situaţia rămâne 

aceeaşi: PCRM, PLDM şi PL incluzând câte o femeie în primele cinci locuri de 

pe listă, iar AMN nici una. Pragul electoral la acest scrutin a fost trecut şi de 

PDM care îşi modificase esenţial componenţa listei electorale în condiţiile intro-

ducerii unor candidaţi electorali noi şi în urma migraţiei candidatului electoral 

Marian Lupu din PCRM în PDM. Astfel dacă în primele cinci poziţii din lista 

electorală a PDM la scrutinul din aprilie se regăsea Valentina Buliga, la cel din 

iulie aceasta coboară pe locul 12.  

- La alegerile parlamentare anticipate din 28 noiembrie 2010 PCRM a 

inclus în primele cinci locuri din lista electorală 2 femei, PLDM şi PL 1 femeie, 

iar PDM din nou nici una. 

- La alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 se atestă o creştere a 

numărului de femei plasate în primele cinci poziţii a listelor electorale ale PCRM 

şi  PLDM câte 3 femei. La PL şi PDM situaţia rămâne din nou stabilă – o femeie 

şi, respectiv 0 femei. Partidul Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM) care 

la fel a trecut pragul electoral a inclus la fel ca PL o singură femeie în primele 

cinci locuri din lista electorală.   

Astfel procentajul femeilor pe listele electorale a înregistrat o creştere conti-

nuă, cu un progres semnificativ de la scrutinul din 1998 (15,7% femei) către cel 

din 2005 (29% femei), şi cel din 2014 (30% femei), când procentajul femeilor pe 

liste practic s-a dublat. Creşterea numărului de femei candidate în listele electo-

rale, a dus, evident, şi la o sporire a numărului de femei deputaţi. Dacă în anul 

1994, din cei 101 deputaţi – 5 erau femei (4,95%), numărul acestora a crescut la 

9 femei-deputat (8,91%) în 1998, 16 femei-deputat (15,84%) în 2001, 21 femei-

deputat (20,79%) în 2005 şi 24 femei-deputat (23,76%) în aprilie 2009, 25 fe-

mei-deputat (24,75%) în iulie 2009. În urma alegerilor parlamentare anticipate 

din 2010 numărul femeilor-deputat a scăzut de la 25 la 19 femei-deputat 

(18,81%), pentru ca în 2014 să crească din nou la 21 femei deputat, adică 

20,79%. Sub aspect comparativ în România doar 14% dintre parlamentari sunt 

femei. Totuşi s-a înregistrat un uşor progres al prezenţei femeilor în Parlament 

comparativ cu legislativul anterior, în care ponderea femeilor era de doar 9,65%.  

Deşi procentajul femeilor pe listele electorale a înregistrat o creştere conti-

nuă, aceasta nu se datorează totuşi unor politici consecvente, fie naţionale sau de 

partid, care ar asigura o creştere stabilă şi garanţii pentru realizarea egalităţii de 

gen. În practica internaţională există, însă, o gamă largă de măsuri speciale pozi-

tive pentru promovarea diferitor grupuri vulnerabile. După obligativitatea lor, 

există trei tipuri de măsuri: 

–  măsurile obligatorii stabilite prin lege; 

–  măsurile recomandate stabilite prin lege, încurajate prin careva facilităţi 

din partea statului; 
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–  măsurile benevole, adoptate de instituţii şi organizaţii individuale sau uni-

uni ale acestor instituţii sau organizaţii. 

După mecanismul de funcţionare, cele mai simple şi cunoscute tipuri de mă-

suri speciale sunt cotele, adică locurile rezervate reprezentanţilor unui grup vul-

nerabil concret, în cazul nostru femeilor. Experienţele statelor dezvoltate ne arată 

că procentul femeilor angajate în forurile decizionale ale instituţiilor politice şi 

publice nu va creşte fără ajutorul unor măsuri specifice, precum cotele de repre-

zentare, însoţite de campanii de promovare a participării active a femeilor la bu-

nul mers al societăţii. Cotele pot fi exprimate în valori absolute – de exemplu, un 

număr minim X de reprezentanţi ai grupului vulnerabil vizat – sau în valori pro-

centuale – procentajul minim al reprezentanţilor grupului vulnerabil vizat. 

Cotele minimale de gen, sub diversele lor forme, sunt practici deja legife-

rate în state europene ca Belgia, Franţa, Spania, Norvegia, Finlanda sau Slo-

venia, iar cote stabilite în statutul partidelor politice găsim în state precum 

Germania, Suedia, Polonia sau Marea Britanie. În acest sens devine importa-

ntă analiza experienţei implementării sistemului de cote în ţările Uniunii Europe-

ne, precum şi ţările membre ale OSCE. Analiza experienţelor de introducere a si-

stemelor de cote arată că statele membre ale OSCE au introdus cote procentuale 

de 30% (Armenia (15%), Italia (25%), Albania, Kirgistan, Serbia, Uzbekistan şi 

Macedonia (30%)), în timp ce majoritatea statelor UE care au introdus cote au 

optat pentru un procent mai mare de 30% (Portugalia (33%), Polonia şi Slovenia 

(35%), Spania (40%), Belgia, Franţa şi Grecia (50%). 

Astfel, experienţa altor state de introducere şi implementare a sistemului de 

cote arată că există anumite precondiţii care ar determina succesul cotelor în spo-

rirea numărului de femei în poziţiile decizionale. În pofida faptului că reprezen-

tarea femeilor în organele elective a crescut, rata de prezenţă a femeilor în Parla-

mentul Moldovei este mai mică decât media statelor membre ale Uniunii Euro-

pene, statelor membre OSCE şi media globală. În ceea ce priveşte Republica 

Moldova trebuie de remarcat că în septembrie 2010, un grup de deputaţi au ela-

borat un proiect de lege care prevede modificarea Codului Electoral prin introdu-

cerea unei cote obligatorii de minim 30% pentru reprezentanţii celor două cate-

gorii de sex în listele de candidaţi pentru fiecare tip de alegeri. În cadrul şedinţei 

din 19 ianuarie 2011, Guvernul a aprobat pozitiv avizul privind proiectul de lege. 

Avizul Guvernului specifica, printre altele, că aprobarea acestui proiect de lege 

rămânea la discreţia Parlamentului. Cu toate că reprezentanţii societăţii civile re-

unite în cadrul Consiliul Naţional pentru Participare, Consiliul Naţional al ONG-

urilor din Moldova, Coaliţia Civică pentru Alegeri Libere şi Corecte şi Alianţa 

ProGen au solicitat conducerii Parlamentului organizarea dezbaterilor pe margi-

nea proiectului de decizie, solicitarea a fost ignorată de către comisia de speciali-

tate a Parlamentului. În martie 2014 iniţiativa de a aproba prin lege cota de 40% 

a femeilor cu funcţii de stat a fost aprobată de majoritatea membrilor comisiei 
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guvernamentale pentru problemele egalităţii de gen. Chestiunea respectivă a fost 

examinată la comisie sub preşedinţia vicepremierului Tatiana Potîng. S-a propus 

ca să fie introduse modificările de rigoare la Legea nr.5 din 09.02.2006 cu privire 

la asigurarea posibilităţilor egale pentru bărbaţi şi femei, dar până astăzi acestea 

nu au fost votate în lectură finală. 

Un alt indicator ce îşi impune importanţa în stabilirea cotelor legislative rep-

rezintă stipularea modului de poziţionare a femeilor pe liste. Experienţa altor 

state arată că majoritatea ţărilor care au introdus un sistem de cotă prevăd multip-

le opţiuni de plasament. Doar Grecia, Uzbekistan, Slovenia, Albania şi Franţa, 

nu au stipulat încă în Legislaţie modul de repartizare a cotei de reprezentare în 

baza de gen. Astfel, Armenia, Macedonia, Serbia au pledat pentru plasarea can-

didaţilor la fiecare a 4-a sau a 10-a poziţie din listă, sau numărul de poziţii care 

pot separa candidaţii de sex opus (Kîrgîzstan - nu mai mult de 3 poziţii pot sepa-

ra bărbaţii si femeile). Italia a stipulat explicit faptul că femeile si bărbaţii candi-

daţi vor apărea alternativ în cadrul listei partidului la fiecare scrutin. În Armenia 

prevederile cotei stipulează că cel puţin fiecare a 10-a poziţie din listă trebuie să 

fie a candidatul din grupul de sex minoritar. În Serbia s-a optat pentru introduce-

rea alternanţei locurilor de reprezentare la fiecare al 4-lea candidat de pe listă. 

Macedonia a prevăzut ca cel puţin un candidat la 3 locuri din listele candidaţilor 

trebuie să fie din altă categorie de sex.  

Cel mai recent exemplu de adoptare a cotei este în Polonia, care a specificat 

că cel puţin o femeie trebuie să figureze în primii 3 candidaţi din orice listă. În 

Portugalia, în circumscripţiile electorale listele nu pot avea mai mult decît 2 ca-

ndidaţi consecutivi de acelaşi sex. În cazul Belgiei s-a optat doar pentru următoa-

rea precizare: cele 2 poziţii de top ale candidaţilor din lista candidaţilor nu pot fi 

deţinute de candidaţi de acelaşi sex. În Bosnia şi Herţegovina Codul Electoral 

prevede că în primele două poziţii din lista de candidaţi trebuie să figureze un ca-

ndidat din categoria de sex care este subreprezentată. Printre primele cinci poziţii 

de pe lista electorală cel puţin două locuri trebuie să fie deţinute de persoane de 

sex diferit, iar în primele opt locuri de pe lista electorală cel puţin 3 candidaţi tre-

buie să fie de alt sex. În Spania cotele sunt aplicabile nu doar pentru întreaga lis-

ta a partidului, ci pentru fiecare 5 poziţii din listă. Proiectul de introducere a sis-

temului de cote din Moldova nu prevede asemenea specificări.  

Analiza experienţei din scrutinele ultimilor 10 ani arată că prezenţa femeilor 

pe locurile eligibile este foarte redusă. Fără introducerea prevederilor cu privire 

la poziţionare în listele electorale, utilitatea introducerii cotelor va fi una foarte 

mică. Dacă în cadrul Alegerilor Parlamentare din 2014 s-ar fi aplicat o cota simi-

lară cu a Italiei de 25% şi/sau aceiaşi o poziţionare a femeilor în cadrul listei ca 

în Portugalia, adică (nu mai mult decît 2 candidaţi consecutivi de acelaşi sex) 

atunci am avea 33 de femei în Parlament (32,7 %) şi nu 21 cum sunt de fapt, adi-
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că aproape cu 12% mai mult. Astfel spus poziţionarea pe listă contează la fel de 

mult ca şi cota procentuală.  

Un alt tip de măsuri pozitive sunt stimulentele financiare, care se pot ma-

nifesta în formă de alocaţiuni financiare suplimentare pentru cei care promovea-

ză grupul vulnerabil vizat, în formă de credite sau împrumuturi în condiţii avan-

tajoase sau alte forme de avantaje financiare. De exemplu, proiectul de lege pri-

vind finanţarea publică a partidelor politice în Republica Moldova prevede un 

mecanism de alocaţiuni bugetare suplimentare pentru partidele politice, care pro-

movează femeile pe listele de candidaţi la alegerile parlamentare şi locale. În alte 

state, femeile care candidează la alegeri, pot obţine împrumuturi în condiţii avan-

tajoase (în comparaţie cu candidaţii bărbaţi) pentru campania electorală. În cad-

rul procesului electoral, ca formă de măsură pozitivă, în câteva ţări femeile sunt 

scutite de obligaţia depunerii unui gaj electoral (suma de bani care garantează se-

riozitatea intenţiilor candidatului), sau suma acestuia pentru femei este mult mai 

redusă. 

Încă un tip de măsuri pozitive sunt stimulentele nefinanciare, care iau fo-

rma unui acces facilitat sau preferenţial, scutirii de unele obligaţiuni. De exemp-

lu, în unele ţări în cadrul campaniilor electorale femeile şi reprezentanţii grupuri-

lor vulnerabile, care candidează la alegeri, pot obţine un timp de antenă în volum 

sporit, în comparaţie cu ceilalţi candidaţi.  

O altă modalitate de prezentare a măsurilor pozitive sunt sancţiunile pentru 

nerespectarea proporţionalităţii în implicarea grupurilor vulnerabile. În Franţa, 

de exemplu, partidele politice care nu promovează femeile în mod paritar sunt li-

psite de o bună parte de finanţare de stat. Majoritatea statelor, care au adoptat un 

sistem de cote, au introdus şi prevederi ce specifică sancţiuni pentru încălca-

rea prevederilor referitor la cote. Sancţiunile introduse de aceste ţări pot fi îm-

părţite în două categorii:  

- sancţiuni de ordin financiar: Spre exemplu, în Albania partidul care nu re-

spectă Legea va primi cu 10% mai puţin din contribuţia de la stat pentru Campa-

nia electorală; în Croaţia partidele care au mai multe femei alese în Parlament 

vor primi cu 10% mai multe fonduri, iar în Franţa dacă diferenţa dintre numărul 

de bărbaţi şi femei este mai mare decât 2%, partidului sau grupului i se va micşo-

ra subsidiile cu 75%. 

- sancţiuni privind participarea în cursa electorală: spre exemplu, în Arme-

nia, dacă partidele nu respectă compoziţia de gen a listelor electorale, ele nu sunt 

înregistrate în calitate de concurenţi electorali. De asemenea, în Belgia, Macedo-

nia, Serbia, Slovenia şi Spania, listele care nu vor întruni cerinţele de cotă vor fi 

respinse de către Comisia Electorală. În Spania însă, partidelor le este oferită o 

perioadă scurtă de timp pentru modificarea listei. 

În contextul electoral din Moldova, sancţiunile trebuie aplicate de către Co-

misia Electorală Centrală în cazul alegerilor parlamentare şi de către Consiliile 
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Locale de Circumscripţie în cazul alegerilor locale - prin refuzarea de a înregistra 

lista de candidaţi. Codul Electoral trebuie modificat pentru a permite concurenţi-

lor electorali să modifice lista pentru a se putea conforma prevederilor cotei. Tot-

odată, acei concurenţi care modifică lista de candidaţi după ce au fost înregistraţi 

trebuie să se conformeze prevederilor cotei pe tot parcursul campaniei electorale.  

Astfel în virtutea aplicabilităţii măsurilor pozitive în statele europene în ve-

derea garantării reprezentării politice de gen, conform Raportului Global al Echi-

librului de Gen 2014 pe primele poziţii în ceea ce priveşte egalitatea de gen se 

regăsesc aşa ţări europene ca: Islanda, Finlanda, Norvegia, Suedia, Danemarca, 

Irlanda, Olanda şi Germania. Dintre acestea Suedia (57%) şi Finlanda (50%) 

ocupă locul 1 şi 2 ca prezenţă a femeilor în fotolii de ministru, urmate de Franţa 

(49%), Norvegia (47%), Olanda (47%) Danemarca (45%), Elveţia (43%), Belgia 

(42%), Bulgaria (41%), Islanda (38%) şi Germania (33%). Nu în zadar Danema-

rca, Norvegia, Suedia, Finlanda si Islanda au fost primele state care au acordat pe 

continentul european drepturi politice femeilor, Prima femeie parlamentar a fost 

aleasă în Finlanda în 1907, la un an după ce Finlanda a fost primul stat european 

care a permis votul pentru femei.  

Astfel, conform Raportului Global al Echilibrului de Gen 2014, din 142 de 

ţări analizate, Republica Moldova ocupă locul 59 în ceea ce priveşte egalitatea de 

gen în viaţa politică,  poziţionându-se pe locul 36 ca prezenţă a femeilor în fotolii 

de ministru (28%) şi pe locul 81 în privinţa numărului de femei prezente în Par-

lament (19%) [17]. Procentul cel mai mare de femei în Parlament este deţinut de 

Rwanda (64%), Cuba (49%) şi Suedia (45%). Rwanda este lider mondial la acest 

capitol fiind o ţară care implementează sistemul cotelor atât la nivel constituţio-

nal, cât şi prin legea electorală. Reprezentarea femeilor în Rwanda este asigurată 

prin structurile electorale (garantarea unui număr de locuri în structurile guverna-

mentale) şi prin sistemul cotelor: cel puţin 30% din posturile existente în toate 

organele de decizie sunt destinate femeilor. 

În top 20 se mai regăsesc şi o serie de ţări din Africa şi America Latină (Af-

rica de Sud (45%), Nicaragua (42%), Mozambic (39%), Argentina (37%), Tan-

zania (36%). Ţările din nordul Europei (Finlanda (43%), Islanda (40%), Norve-

gia (40%), Danemarca (39%), Olanda (39%)) se află printre primele poziţii (lo-

curile 6-15), cu peste 38% femei în Parlament. Media europeană este 22% femei 

în Parlamentele naţionale, iar media mondială: 20,8% femei în Parlamentele na-

ţionale. Cel mai slab poziţionate ţări membre din UE sunt România (14% femei 

în Parlament), Cipru (13% femei în Parlament) şi Ungaria (10% femei în Parla-

ment), aflate pe locul 101, locul 106, și, respectiv, locul 119. În mediu, reprezen-

tarea femeilor în parlamentele statelor europene variază  între 44,7% şi 8,7%.  

Un argument în plus al impactului pozitiv al principiului discriminării pozi-

tive asupra reprezentării politice de gen în spaţiul european este faptul că în Eu-

ropa sunt cele mai multe state care au fost sau sunt conduse de femei. Iată femei-
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le care au deschis drumul european al preşedinţiilor cu tocuri. Prima femeie-pre-

şedinte din Europa a fost Vigdís Finnbogadóttir, preşedintele Islandei între 

1980 şi 1996. A doua a fost Agatha Barbara, preşedintele Maltei între 1982 şi 

1987. Înaintea unificării Germaniei, şef de stat în fosta RDG a fost Sabine Berg-

mann-Pohl. Mary Robinson a fost preşedintele Irlandei între 1990 şi 1997. Ea 

a fost urmată de Mary McAleese, preşedintele Irlandei începând cu 1997 până 

în 2011, prima femeie preşedinte care a urmat unei alte femei preşedinte. Ruth 

Dreifuss a fost preşedintele Elveţiei între 1999 şi 2000. Prima femeie preşedinte 

a unei ţări foste comuniste a fost Vaira Vike-Freiberga, aleasă de parlamentul Li-

tuaniei în 1999 pentru un mandat de 4 ani. În 2000 a fost aleasă pentru prima da-

tă o femeie în calitate de preşedinte a Finlandei – Tarja Kaarina Halonen, fi-

ind realeasă şi în 2006 pentru al doilea mandat. Până a accede la funcţia supre-

mă, doamna Halonen a fost parlamentar, Ministru al Problemelor Sociale, al Co-

operării Nordice şi al Afacerilor Externe. În 2010 Parlamentul elveţian a ales-o 

pe ministrul Economiei, Doris Leuthard, în funcţia de şef al statului pentru anul 

2010, fiind pentru prima dată când toate cele trei braţe ale guvernului federal el-

veţian au fost conduse de femei. O altă femeie de succes în politică este Dalia 

Grybauskaitė, prima femeie care ocupă postul de preşedinte al Lituaniei din 12 

iulie 2009 şi până în prezent, În anul 2013 i s-a decernat Premiul Carol cel Mare 

pentru merite în unificarea europeană. Cea mai puternică femeie din lume potri-

vit revistei Forbes Magazine (2009) este Angela Merkel care din 2005 până în 

prezent deţine funcţia de cancelar federal al Germaniei. În 2008 i s-a decernat 

Premiul Carol cel Mare pentru contribuţia sa de importanţă istorică la unificarea 

europeană, iar în 2010 i-a fost acordat titlul de Doctor Honoris Causa al Univer-

sităţii "Babeș-Bolyai" din Cluj pentru rolul de importanţă mondială jucat în înno-

irea cooperărilor internaţionale. 

În Moldova, de asemenea, a existat o tentativă de alegere a unei femei în ca-

litate de preşedinte. După alegerile din 5 aprilie 2009, Partidul Comuniştilor din 

Republica Moldova care a preluat guvernarea, a propus-o pe fostul premier, Zi-

naida Greceanîi, la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova. Pentru liderul 

comuniştilor, Vladimir Voronin, Zinaida Greceanîi era candidatul ideal: „onestă, 

corectă, destoinică şi un bun economist‖ [18, p.1]. Pentru opoziţie însă, candida-

tura nu era cea mai potrivită, ceea ce s-a evidenţiază în cadrul primei încercări a 

comuniştilor de a alege preşedintele, care a suferit eşec. Zinaida Greceanîi a obţi-

nut 60 de voturi (fiind necesare 61 de voturi pentru a fi aleasă) din partea deputa-

ţilor PCRM, iar Stanislav Groppa, contracandidatul său, – 0 voturi, partidele de 

opoziţie – PL, PLDM şi AMN – neparticipând la procedura de votare a preşedin-

telui. 

Astfel, slaba reprezentare femeilor pe listele de candidaţi şi apoi în rândul 

aleşilor se datorează în mare parte factorului politic. Astfel spus, comparativ cu 

alţi factori (predilecţia electoratului de a vota bărbaţi, factorul de autolimitare a 

http://ro.wikipedia.org/wiki/12_iulie
http://ro.wikipedia.org/wiki/12_iulie
http://ro.wikipedia.org/wiki/12_iulie
http://ro.wikipedia.org/wiki/2009
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femeilor), bariera cea mai mare în participarea echitabilă a femeilor în viaţa poli-

tică sunt partidele politice. Dacă problema de bază a participării scăzute a femei-

lor se află în interiorul partidelor politice, şi dacă acestea nu au reuşit să se refor-

meze, atunci introducerea cotelor minime de reprezentare constituie cea mai efi-

cientă metodă de reformare a partidelor politice în acest sens. Proiectul de lege 

cu privire la introducerea cotelor minime de reprezentare este un pas pozitiv, însă 

pentru ca acesta să fie eficient, este necesar ca sistemul de cote să fie fortificat. 

Totuşi, considerăm că e greşit să credem că doar o parte este de vină, adică doar 

partidele politice. La fel şi femeile prezente acum în politică trebuie să se genere-

ze, să susţină proiecte politice care să se refere concret, la creşterea numărului 

lor, la accesul femeilor la decizie. Femeile rămân într-adevăr vitale în mobileza-

rea eforturilor de ajutorare şi de realizare a campaniilor, dar rareori deţin funcţii 

de vârf în partid. Reformarea internă a partidelor este un factor esenţial pentru 

succesul realizării de facto a egalităţii de gen în luarea deciziilor la toate niveluri-

le politice. Cu părere de rău, societatea moldovenească tinde încă să reacţioneze 

şi să funcţioneze  într-o „matrice de tip Caragiale―, atunci când vorbim de rolul 

public al femeii: ea exercită o influenţă politică majoră, dar întotdeauna în spate-

le scenei.  

În anul 2014 clasa politică a dat dovadă de lipsă de voinţă politică, a demon-

strat că valorile Europene precum egalitatea de gen şi nediscriminarea sunt doar 

nişte slogane deşarte fără să urmeze şi acţiuni concrete. Două proiecte de lege vi-

zând cota de gen de reprezentare şi introducerea concediului paternal au zăbovit 

pe agenda Parlamentului timp de mai multe luni. După multe proteste şi acţiuni 

civice din partea societăţii civile, inclusiv întâlniri cu aproape toţi liderii fracţiu-

nilor partidelor din Parlament, clasa politică şi-a asumat public votarea şi adopta-

rea celor două pachete de legi. În Iulie, aceste două pachete au fost votate în pri-

ma lectură şi apoi, au rămas în aer: nu s-au regăsit pe agenda Parlamentului din 

toamnă şi, respectiv, prevederile din aceste documente n-au fost aplicate la Ale-

gerile din 30 Noiembrie. Lipsa de voinţă politică deranjează şi îngrijorează soci-

etatea civilă şi pune serios la dubiu angajamentele declarate Europene ale clasei 

politice. Mai mult ca atât, în toamna anului 2014 au avut loc 5 Forumuri naţiona-

le ale femeilor: Forumul femeilor Primari, Forumul Femeilor Avocate, Forumul 

Femeilor cu Dizabilităţi, Forumul Femeilor din Business şi Forumul Femeilor 

Lidere din Comunităţile Rurale. La toate aceste evenimente, femeile au declarat 

cu o voce importanţa principiului egalităţii de gen şi au cerut de la clasa politică 

respectarea angajamentelor Europene pe care le-a făcut cea din urmă.  

În contextul specific al Republicii Moldova, cât şi analiza de implementare 

a altor state, arată că un sistem de cote va deveni unul eficient dacă: se va intro-

duce o cotă procentuală mai mare de 30%, se vor include specificări cu privire la 

poziţionarea femeilor în cadrul listelor şi se vor prevede sancţiuni aplicabile pen-

tru concurenţii electorali care încalcă prevederile impuse de cote. Aşadar este ne-
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cesar introducerea unor prevederi privind repartizarea politică a funcţiilor înalte 

în stat (Preşedinte, Speaker al Parlamentului, Prim-Ministru) într-un mod în care 

cel puţin la una dintre aceste funcţii să fie desemnată o femeie. Plus la aceasta, 

criteriul reprezentării echitabile a femeilor şi bărbaţilor e necesar să fie aplicat şi 

în cadrul algoritmului de desemnare de către partide a tuturor funcţiilor cu carac-

ter politic, atât în Parlament (Vice-preşedinţii, preşedinţii comisiilor parlamenta-

re, Biroul permanent, şefii delegaţiilor), Guvern şi alte poziţii – cum ar fi Agenţi-

ile Subordonate Parlamentului sau Guvernului, cât şi la desemnarea ambasadori-

lor. De asemenea, societatea civilă trebuie să solicite Legislativului să adoptate 

cât mai urgent în lectură finală proiectul de lege cu privire la introducerea cotei 

minime de reprezentare. Legea adoptată trebuie să conţină următoarele prevederi 

minime: (I) cota minimă de 40%, (II) cota să fie aplicată pe fiecare 5 locuri din 

lista de candidaţi, (III) CEC şi instituţiile electorale la nivel raional şi local să nu 

înregistreze listele de candidaţi care nu respectă aceste cerinţe, (4) prevederile 

date să fie aplicabile următoarelor alegeri parlamentare. Toate aceste iniţiative 

sunt lăudabile, dar fără o schimbare a mentalităţii în ceea ce priveşte discrimină-

rile de gen şi fără exercitarea de fapt a drepturilor înscrise în legi, nu se va ajunge 

la o Democraţie, din perspectiva egalităţii între femei şi bărbaţi. În acest sens es-

te necesară instituţionalizarea educaţiei de gen la toate nivelurile prin adoptarea 

programelor educaţionale menite să cultive sentimentul demnităţii personale şi să 

contribuie la depăşirea stereotipurilor privind rolul şi locul femeii în societate şi 

să cultive sentimentul de solidaritate a femeilor în viaţa economică, socială şi po-

litică. La modul general, sunt trei paliere pe care femeile ar trebui să lucreze şi să 

fie sprijinite, pentru a îmbunătăţi reprezentarea lor pe scena politică: capacitatea 

de a intra în politică; oportunitatea de a fi aleasă ca candidată (de către parti-

dul din care face parte); şansa de a fi votată.  

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană presupune multe ri-

gori şi condiţii, iar una dintre acestea este asigurarea de şanse egale pentru băr-

baţi şi femei şi eliminarea discriminării de gen. Pentru a asigura realizarea aces-

tor prevederi, este necesară modificarea Legii Egalităţii de Şanse prin introduce-

rea unor cote de reprezentativitate, sunt necesare modificări ale Codului Penal 

(cu prevederi de sancţiune penală în cazuri de discriminări pe criteriu de gen şi 

hărţuire sexuală la locul de muncă) şi ale Codului Muncii. În concluzie, fără mă-

suri pozitive progresarea spre valorile egalităţii, echităţii şi ale drepturilor omului 

va fi foarte lentă şi nesemnificativă. Prin urmare, este important de stabilit nu do-

ar scopul, ci şi mijloacele acţiunilor afirmative. În acest context, este extrem de 

important pentru ţara noastră să se alăture celor mai bune practici internaţionale 

din acest domeniu şi astfel să creeze oportunităţi egale de dezvoltare şi participa-

re în viaţa social-politică pentru femeile din Moldova, care sunt şi femeile de et-

nie romă, găgăuză, ucraineană şi bulgară, femeile cu dezabilităţi şi femeile ce se 

identifică cu altă religie decât cea majoritară, ortodoxă. Femeile nu trebuie să fie 
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competitive în relaţiile lor cu bărbaţii, ci complementare, genurile creând împre-

ună un echilibru prin păstrarea specificului lor. 
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