
88

The Gender Component within the Romanian 
Parliament Working Committees

Abstract
Although research has shown that female rep-

resentatives are more liberal, less capable of han-
dling national security, budget and economy, foreign 
policy, and are more adept at dealing with social 
welfare issues like education and health care, this 
article aims at discussing and presenting the gender 
balance within the Romanian Parliament permanent 
working committees that are said to be further away 
from women’s interest. We will be discussing the 
gender imparity of the following three committees 
from the Chamber of Deputies: the Committee for 
Economic Policy, Reform, and Privatization, the 
Committee for Budget, Finance, and Banks, and 
the Committee for Industries and Services. As for 
the committees within the Romanian Senate, there 
are four such committees: the Economic Commit-
tee for Industries and Services, the Committee for 
Budget, Finance, Banking Activities and Capital 
Market, the Committee for Economic Development 
and Strategy, and the Committee for Regional De-
velopment, State Assets Administration and Priva-
tisation. The gender component of each committee 
will be analysed during the last three legislatures: 
2008-2012, 2012-2016, and 2016-2020. After ana-
lysing the gender balance within each committee, 
we will focus on the legislative drafts that the women 
within each committee put forward, as well as the 
possible laws that have been adopted in the legis-
lative process.

Keywords: gender parity, Parliament, working 
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1. Context

În medie, femeile reprezintă doar 23,3% din reprezentanții parlamentelor din în-
treaga lume1. Acest echilibru inegal de gen a fost subiectul unor critici feministe și al 
multor campanii de schimbare. Aceste atitudini de respingere și minimalizare a impor-
tanței problematicii de gen în raport cu prioritățile sociale și politice ale momentului 
fac dificilă și amână într-un orizont incert structurarea unei agende publice coerente 
pe această temă, ignorând faptul că inegalitatea de gen este o barieră majoră în dez-
voltarea umană, în modernizarea și democratizarea unei societăți, având importante 
costuri sociale (Băluță, 2007, p. 48).

Creșterea numărului de femei din Parlament este adesea justificată pe baza faptului 
că este pur și simplu mai corect să existe proporții egale între bărbați și femei într-un 
organism reprezentativ. Invocarea și înțelegerea inadecvată a raportului diferență-ega-
litate de gen legitimează formele concrete ale inegalității de gen construite social sau 
diferența inechitabilă (gender gap) (Magyari Vincze, 2002, p. 25). Totuși, acesta nu este 
singurul motiv pentru promovarea femeilor în politică. S-a afirmat că femeile au o altă 
abordare sau „stil” de politică, că alegerea lor în Parlament într-un număr mai mare 
va schimba natura parlamentului însuși și că influența lor va fi văzută în prioritățile 
politice de pe agendă sau prin schimbări în legislație.

Există acum un număr considerabil de lucrări privind reprezentarea femeilor în Par-
lament. Această literatură are două caracteristici principale. În primul rând, cercetarea 
se concentrează pe „note explicative” privind intrarea femeilor în politică (Childs, 2001, 
p. 174), în timp ce „mai puține lucrări s-au referit la problematica diferențelor pe care fe-
meile le-ar putea face” o dată ce intră în Parlament (McKay, 1996, p. 2018). Acest accent 
pe recrutarea femeilor în Parlament este adesea legat de o agendă feministă normativă 
și chiar o parte din textele care se concentrează asupra efectelor pe care femeile le-ar 
putea avea poate fi considerată mai mult normativă decât descriptivă. În consecință, 
cunoștințele noastre despre femeile din Parlament sunt înclinate spre cauzele subrepre-
zentării, cu o relativă lipsă de cunoștințe despre consecințele prezenței parlamentare a 
femeilor. În al doilea rând, majoritatea materialelor de studiu de caz provin din țările 
occidentale, iar aceste studii, în ciuda tonului lor adesea universal, nu oferă, probabil, 
o imagine echilibrată a efectelor pe care femeile le au asupra parlamentelor din țările 
din afara acestei zone (Waylen, 1994, pp. 209-228). 

Această lucrare vine pe fondul unei încercări de recunoaștere a efectelor pe care 
femeile le au atunci când fac parte din organisme și structuri cu care nu sunt asociate 
în mod obișnuit, fiind cunoscut în literatură faptul că femeile preferă să reprezinte 
interesele și temele specifice femeilor: creșterea copiilor, vârstnici, asistență socială, 
educație, sănătate etc.

Studiul de caz pe care dorim să îl efectuăm se va concentra pe analizarea din punctul 
de vedere al genului al celor șapte comisii permanente din Camera Deputaților și Senat, 

1 Datele sunt calculate de Uniunea Inter-parlamentară IPU (Inter-Parliamentary Union) la 1 iunie 
2017.
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comisii ce vizează domenii considerate a fi cu precădere masculine: Comisia pentru 
politică economică, reformă și privatizare; Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Co-
misia pentru industrii și servicii; respectiv pentru Senat: Comisia economică, industrii 
și servicii; Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital; Comisia 
pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare; Comisia 
pentru dezvoltare și strategie economică.

2. Prezentarea problemei 

Această lucrare investighează și discută componenta de gen a comisiilor parla-
mentare din cadrul Senatului și al Camerei Deputaților din Parlamentul României, cu 
precădere în timpul ultimelor trei legislaturi, dar aducând în memorie și date privind 
această componentă în mai vechile legislaturi. Se va avea în vedere componenta de gen 
în cazul comisiilor pentru care, în teorie, femeile nu ar avea o atât de mare afinitate, 
pentru a vedea dacă în cadrul acestor comisii femeile au un impact la nivel de propuneri 
legislative, în ciuda faptului că ele constituie o proporție mică din numărul total de 
parlamentari și reprezentanți în comisiile de specialitate. După analizarea numărului 
reprezentanților de sex feminin, vom trece la analiza inițiativelor legislative propuse 
de acestea, iar în cazul existenței proiectelor, vom analiza ulterior și transformarea 
acestora în legi propriu-zise.

Deși numărul femeilor prezente în Parlamentul țării a crescut, numărul celor care 
fac parte din comisiile alcătuite preponderent din bărbați este unul foarte mic. Femeile 
continuă să prefere comisiile permanente de muncă și protecție socială, sănătate și 
familie, învățământ, știință, tineret și sport etc., ca fiind domenii specifice de interes 
al acestora. Comisia unde femeile sunt majoritare ca număr este Comisia permanentă 
pentru egalitatea de șanse pentru femei și bărbați, din cadrul Camerei Deputaților, spre 
deosebire de Comisia pentru drepturile omului, egalitate de șanse, culte și minorități 
din cadrul Senatului, care are în componență doar o singură femeie, reprezentând 9% 
din totalul membrilor acestei comisii.

În ceea ce privește preponderența femeilor din cadrul restului Comisiilor perma-
nente din Senat, Comisia pentru afaceri Europene are în componență patru femei, adică 
36%. Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport și Comisia pentru muncă, 
familie și protecție socială au în componență fiecare câte trei femei, adică 27,27%. În 
ceea ce privește restul comisiilor permanente din cele două camere legislative ale Ro-
mâniei, acestea au un număr mic de femei, unele neajungând la pragul de o membră. 

Tabelul de mai jos reflectă situația femeilor din Parlamentul României de-a lungul 
ultimilor 28 de ani, ultimii 14 ani reprezentând un trend ascendent al numărului feme-
ilor care ajung să dețină funcția legislativă, observându-se o creștere procentuală de 
10%. Cu toate acestea, se poate observa o perpetuare a slabei reprezentări a femeilor 
în Parlamentul României, mai ales în Senat (Macarie et al., 2011, p. 187). De-a lungul 
celor 29 de ani de democrație a existat o fluctuație a numărului de femei, ajungându-se 
de la 3,29% din totalul numărului de parlamentari în 1992 la 20,08% în cea mai recentă 
legislatură, cea din 2016, reprezentând o creștere semnificativă, dar insuficientă a nu-
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mărului de femei din legislativul României, comparativ cu restul țărilor membre ale 
Uniunii Europene. 

Informațiile discutate mai jos sunt preluate de pe site-ul Camerei Deputaților și cel 
al Senatului, iar calculele aferente sunt efectuate de autor.

Tabelul 1: Reprezentarea femeilor și a bărbaților în Parlamentul național în ultimii aproximativ 30 de ani

Anul
Camera Deputaților Senat

Număr % Număr %
Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați Femei Bărbați

1990 22 375 5,5 94,5 1 118 0,8 99,2
1992 13 326 4 96 3 140 2 98
1996 25 315 7 93 2 141 1 99
2000 38 307 11 89 12 128 8,5 91,5
2004 37 295 11,1 88.9 13 124 9.5 90,5
2008 38 296 11,38 88,62 8 129 5,84 94,16
2012 53 359 12,86 87,14 14 162 8 92
2016 74 267 21,7 78,29 20 118 14,49 85,5

Sursa: Autoarea

În cadrul celor trei legislaturi, numărul femeilor alese în funcția de parlamentar al 
României a variat de la mandat la mandat. În 2008-2012, numărul de femei din Camera 
Deputaților a fost de 38 de femei, pentru ca la finalul celor patru ani, numărul acestora 
să ajungă la 35, scăzând cu 8%. 2012-2016 a adus un număr mai mare de femei care au 
fost alese pentru funcția de deputat, la începutul mandatului acestea fiind 56, iar apoi 
rămânând 53. Pe parcursul legislaturii, numărul acestora a scăzut cu 5,4%. Prezenta 
legislatură are în componența sa, la nivelul Camerei Deputaților, un număr de 74 de 
femei deputat din cei 341 de deputați, 1 femeie renunțând la mandatul său. Astfel, se 
poate observa foarte ușor că numărul femeilor din cele trei legislaturi pentru camera 
Deputaților a fost în continuă creștere, existând un trend ascendent al reprezentantelor 
femei în politica centrală. 

În ceea ce privește cifrele din Senatul României, acestea sunt următoarele: 8 femei 
în legislatura 2008-2012. Mai apoi, în următorul mandat numărul acestora a crescut, 
ajungând la 14 membre, pentru ca în mandatul care a început în 2016 numărul femeilor 
senator să fie de 20, aproape dublându-se față de legislatura precedentă, existând un 
trend ascendent al femeilor care fac parte din Senatul României. 

3. Discuție Senat – legislaturi 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020

Comisiile pe care le voi lua în discuție sunt comisii permanente ale celor două 
camere, comisii speciale ale acestora, comisii comune, cât și comisii de anchetă, atâta 
vreme cât fac parte din obiectul acestei lucrări. 

Comisiile permanente din cadrul Senatului pentru perioada legislativă 2008-2012 
sunt următoarele: Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital 
(0 femei); Comisia economică, industrii și servicii (0 femei); Comisia pentru privatizare 
și administrarea activelor statului (0 femei). 
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Aceleași trei comisii permanente vor fi prezentate și discutate din perspectiva ur-
mătoarei legislaturi (2012-2016) din Senatul României. În cadrul Comisiei economice, 
industrii și servicii numărul femeilor a crescut cu un membru, față de legislatura prece-
dentă, ajungând să reprezinte 10% din totalul membrilor. Comisia pentru buget, finanțe, 
activitate bancară și piață de capital nu a înregistrat niciun fel de modificare, numărul 
acestora rămânând 0. Numele ultimei comisii s-a modificat puțin, comisia denumin-
du-se acum Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și 
privatizare. Cu toate acestea, numărul femeilor care fac parte din această comisie este 
același cu anul precedent, adică 0. A fost analizată și o altă comisie, Comisia pentru 
dezvoltare și strategie economică, prezentă în acest mandat, din a cărei componență 
nu face parte nicio femeie. 

În ceea ce privește mandatul actual pentru Senatul României (2016-2020), situația 
privind numărul femeilor din componența comisiilor permanente este următoarea: în 
Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare 
numărul femeilor a rămas la fel ca în precedentele două legislaturi, adică 0. În Comisia 
pentru dezvoltare și strategie economică numărul reprezentantelor feminine este 1. În 
ceea ce privește Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital, 
se înregistrează un număr de 3 femei din totalul de 11 membri, reprezentând 27%. 
Comisia economică, industrii și servicii numără în cadrul acesteia 1 femeie, din totalul 
de 11 membri, adică 9%. 

Rezultatele în cifre privind componența pe gen ale acestor comisii permanente din 
cadrul Senatului României indică un trend ascendent și o implicare din ce în ce mai 
activă a femeilor. Cu toate acestea, numărul femeilor prezente în Parlament a crescut, 
iar apoi a crescut și numărul acestora în cadrul comisiilor permanente. Totuși, această 
creștere este una extrem de firavă, având în vedere cifrele menționate mai sus. 

În ceea ce privește comisiile comune ale celor două camere ale Parlamentului, aces-
tea nu fac obiectul acestei lucrări, deoarece nu cuprind componenta economică sau de 
buget, deci nu au fost cooptate pentru analiză. 

Comisia comună specială a Camerei Deputaților și Senatului pentru controlul 
execuției bugetelor Curții de Conturi pe anii 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 și 2010 este o 
comisie specială care nu a avut în componența sa nicio femeie și a fost activă în man-
datul 2008-2012. 

Din cadrul comisiilor speciale, Comisia comună specială a Camerei Deputaților 
și Senatului pentru examinarea rapoartelor de audit financiar ale Curții de Conturi 
și pentru controlul execuției bugetelor anuale ale Curții de Conturi nu a avut niciun 
membru femeie în legislatura când a funcționat, adică 2012-2016. 

Există în legislatura actuală 2016-2020 o comisie de anchetă comună a celor două 
camere prin care se cere verificarea condițiilor în care s-a realizat rectificarea bugetu-
lui de stat, din lunile august și noiembrie 2016, de către Guvernul României. Această 
comisie de anchetă reunește două dintre comisiile permanente ale celor două camere: 
Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piața de capital a Senatului și Co-
misia pentru buget, finanțe și bănci a Camerei Deputaților. Această comisie de anchetă 
are în componența sa 5 femei, din totalul de 36 de membri, adică 14%. 
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Ca o concluzie la cifrele din Senat legate de componența pe sexe a comisiilor pe 
probleme economice și buget, se poate spune că reprezentarea femeilor este insuficientă 
și că acest aspect ar trebui să fie luat în seamă. 

4. Discuție Camera Deputaților – legislaturi 2008-2012, 2012-2016, 2016-2020

Comisiile din legislatura 2008-2012 din cadrul Camerei Deputaților relevante pen-
tru discuția noastră sunt Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare; 
Comisia pentru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru industrii și servicii. Aceste trei 
comisii permanente vor face obiectul analizei ce urmează atât din punctul de vedere 
al componentei de gen, cât și din prisma eficienței componentei feminine în ceea ce 
privește propunerile legislative efectuate. 

Comisia pentru industrii și servicii avea în componența sa până la finalul legisla-
turii 1 femeie, din totalul de 27 de persoane, deși inițial fuseseră 3. Astfel că, proporția 
genului feminin a variat între 11% și 4%. Comisia pentru buget, finanțe și bănci avea 
în componența sa la jumătatea mandatului 2 femei, din totalul de 32 de membri, adică 
6%, pentru ca până la finalul legislaturii acestea să fie reprezentate de 0 femei. În ceea 
ce privește Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare, aceasta nu avea 
la finalul mandatului nicio femeie în componența sa, dar de-a lungul acesteia a avut 2 
femei, din totalul celor 20 de membri, ajungând la o proporție de maximum 10% din 
totalul membrilor comisiei. 

Analizând datele din următoarea legislatură 2012-2016, Comisia pentru politică 
economică, reformă și privatizare nu a avut niciun membru femeie de-a lungul întregii 
legislaturi. Comisia pentru buget, finanțe și bănci a avut în compoziția ei 5 membri 
femei, dar de-a lungul celor patru ani numărul acestora ajunsese la 7 membri. În acest 
caz procentele de femei au variat între 17% și 24% din cei 29 de membri, fiind comisia 
cu cel mai mare număr de femei din totalitatea comisiilor analizate până acum, atât din 
Senat cât și din Camera Deputaților, de-a lungul celor trei legislaturi. Continuând cu 
următoarea comisie permanentă din Camera Deputaților, Comisia pentru industrii și 
servicii, în componența acesteia intră de-a lungul întregului mandat 3 femei. Pe parcurs, 
vor rămâne doar 2 femei din cei 19 membri, adică un procent variind între 11 și 16%, 
în funcție de periodizarea legislaturii.

În ceea ce privește legislatura actuală, cele trei comisii permanente au următoarea 
componență: Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare are 3 femei 
din cei 20 de membri, adică 15%. Comisia pentru buget, finanțe și bănci are 2 femei în 
componența sa din cei 25 de membri, adică 8% din totalul acestora. Comisia pentru 
industrii și servicii este alcătuită din 3 femei din totalul de 20 de membri, adică 15%.

5. Procedura legislativă

Conform site-ului Camerei Deputaților, Parlamentul României adoptă legi, moți-
uni și hotărâri. Legile sunt legi constituționale (prin care se modifică Constituția), legi 
organice și legi ordinare.

Etapele principale ale procedurii legislative sunt: inițiativa legislativă, sesizarea Ca-
merelor, examinarea proiectelor de lege în comisii parlamentare, dezbaterea în ședințe 
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plenare, votul, controlul constituționalității legilor înainte de promulgare și promul-
garea acestora de către Președintele României. În condițiile prevăzute de Regulament, 
Camera Deputaților poate adopta proiecte de legi și propuneri legislative în procedură 
obișnuită sau în procedură de urgență.

Inițiativa legislativă aparține Guvernului, deputaților, senatorilor, precum și unui 
număr de 100.000 de cetățeni cu drept de vot, în condițiile prevăzute de Constituție.

În temeiul art. 75 din Constituția României, republicată, Camera Deputaților se pro-
nunță în calitate de primă Cameră sesizată asupra proiectelor de legi și propunerilor 
legislative pentru ratificarea tratatelor sau a altor acorduri internaționale și a măsurilor 
legislative ce rezultă din aplicarea acestora, precum și asupra anumitor proiecte de 
legi organice, enumerate expres și limitativ de Constituție. Pentru proiectele de legi și 
propunerile legislative de nivelul legilor ordinare, altele decât cele care privesc trata-
tele, acordurile internaționale și măsurile legislative ce rezultă din aplicarea acestora, 
precum și pentru proiectele de legi organice, altele decât cele prevăzute de art. 75 alin. 
(1) din Constituție, Camera Deputaților se pronunță în calitate de Cameră decizională.

Camera Deputaților ca primă Cameră sesizată se pronunță în termen de 45 de zile, 
pentru coduri și alte legi de complexitate deosebită termenul este de 60 de zile, iar pen-
tru legile de aprobare a ordonanțelor de urgență este de 30 de zile. În cazul depășirii 
acestor termene se consideră că proiectele de legi sau propunerile legislative au fost 
adoptate și se trimit Senatului în vederea dezbaterii și adoptării.

Proiectele de legi sau propunerile legislative se supun dezbaterii Camerei Deputa-
ților cu avizul Consiliului Legislativ. După primirea și înregistrarea acestora, Biroul 
permanent al Camerei le distribuie parlamentarilor și le trimite comisiilor permanente 
pentru examinarea în fond sau pentru avizare.

După primirea proiectelor de legi sau a propunerilor legislative, deputații, grupu-
rile parlamentare și Guvernul pot face amendamente motivate în scris la proiectele 
sau propunerile legislative respective, potrivit regulamentului Camerei, iar acestea se 
supun examinării comisiilor competente.

Comisia permanentă sesizată în fond întocmește un raport care va propune adop-
tarea, adoptarea cu modificări sau respingerea proiectului de lege sau a propunerii le-
gislative examinate și va cuprinde amendamentele admise și amendamentele respinse. 
Raportul se referă și la avizele celorlalte comisii, avizul Consiliului Legislativ, punctul 
de vedere al Guvernului, precum și la alte avize, dacă este cazul.

Raportul întocmit de comisia sesizată în fond se difuzează de către Biroul permanent 
membrilor Camerei și Guvernului.

Proiectele de lege și propunerile legislative pentru care s-a întocmit un raport din 
partea comisiei sesizate în fond se înscriu pe ordinea de zi a Camerei.

După aprobarea ordinii de zi de către Cameră, proiectele de lege și propunerile 
legislative se supun dezbaterii și adoptării, în succesiunea în care ele au fost înscrise 
pe ordinea de zi.

Derularea procedurii legislative în plenul Camerei comportă o dezbatere generală 
asupra proiectului de lege sau a propunerii legislative și o dezbatere pe articole dacă 
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în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse. Dez-
baterea generală este precedată de prezentarea de către inițiator a motivelor care au 
condus la promovarea inițiativei legislative. Intervenția inițiatorului este urmată de 
prezentarea raportului comisiei permanente sesizate în fond. Raportul este prezentat 
de președintele comisiei sau de un raportor desemnat de aceasta. După prezentarea 
raportului, președintele de ședință dă cuvântul deputaților, în ordinea înscrierii lor 
la cuvânt. Inițiatorul proiectului sau al propunerii legislative, președintele comisiei 
sesizate în fond sau raportorul acesteia au dreptul să ia cuvântul înainte de închiderea 
dezbaterii generale.

În faza dezbaterilor generale, nu pot fi propuse amendamente. Dacă în raportul 
comisiei se propune respingerea inițiativei legislative, după încheierea dezbaterii ge-
nerale președintele de ședință supune votului Camerei inițiativa, sau votul poate fi dat 
și într-o ședință specială de vot.

Dacă în raportul comisiei sesizate în fond există amendamente admise sau respinse, 
Camera trece la dezbaterea pe articole a inițiativei legislative.

La discutarea articolelor pot lua cuvântul: deputații, reprezentantul Guvernului sau 
al inițiatorului și se prezintă raportorul comisiei sesizate în fond. În luările de cuvânt, 
pot fi făcute doar amendamente ce privesc probleme de corelare tehnico-legislativă, 
gramaticale sau lingvistice.

Discutarea articolelor începe cu amendamentele depuse la comisii, admise și res-
pinse. În cazul în care amendamentele au consecințe importante asupra proiectului de 
lege sau propunerii legislative, președintele de ședință poate hotărî trimiterea textelor 
în discuție comisiilor sesizate în fond. Inițiatorul amendamentului și reprezentantul 
Guvernului au dreptul să fie ascultați în cadrul comisiei.

Camera se pronunță prin vot distinct asupra fiecărui amendament, cu votul majo-
rității deputaților prezenți.

Dacă există cvorum legal, proiectul de lege sau propunerea legislativă în ansamblu 
se supune Camerei spre adoptare în forma rezultată din dezbaterea pe articole. Proiec-
tele sau propunerile de revizuire a Constituției se adoptă cu majoritate de cel puțin 2/3 
din numărul membrilor fiecărei Camere. Legile organice se adoptă cu votul majorității 
membrilor fiecărei Camere. Legile ordinare se adoptă cu votul majorității membrilor 
prezenți din fiecare Cameră.

Proiectele de legi și propunerile legislative adoptate sau respinse de Camera Depu-
taților ca primă Cameră sesizată se semnează de președintele acesteia.

Proiectele de legi și propunerile legislative adoptate sau respinse de Camera De-
putaților ca primă Cameră sesizată se înaintează Senatului, în calitate de Cameră de-
cizională, cu menționarea prevederilor care țin de competența decizională a Camerei 
Deputaților, dacă este cazul. Guvernul va fi înștiințat despre aceasta.

Legea adoptată de Camera Deputaților cu privire la care Senatul s-a pronunțat ca 
primă Cameră sesizată ori, după caz, în calitate de Cameră decizională pentru unele 
prevederi, semnată de președintele Camerei Deputaților și de președintele Senatului 
se comunică cu 5 zile înainte de a fi trimisă spre promulgare Guvernului, Înaltei Curți 
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de Casație și Justiție, precum și Avocatului Poporului și se depune la secretarul gene-
ral al Camerei Deputaților și la secretarul general al Senatului, în vederea exercitării 
dreptului de sesizare a Curții Constituționale. Dacă legea este adoptată în procedură 
de urgență, termenul este de două zile.

După împlinirea termenelor de mai sus legea se trimite, sub semnătura președintelui 
Camerei Deputaților, Președintelui României în vederea promulgării.

Dacă se exercită dreptul de sesizare a Curții Constituționale potrivit art. 146 lit. a) 
din Constituție cu privire la legea adoptată de Parlament, Președintele țării trimite legea 
Curții Constituționale. În cazul în care Curtea declară neconstituționalitatea legii sau 
a unor prevederi ale acesteia, Camera Deputaților reexaminează legea sau prevederile 
respective, în vederea punerii lor de acord cu decizia Curții Constituționale, pe baza 
raportului Comisiei juridice, de disciplină și imunități.

Raportul Comisiei juridice, de disciplină și imunități va cuprinde propuneri pentru 
eliminarea sau modificarea prevederilor declarate neconstituționale prin decizia Curții 
Constituționale. Acesta se dezbate conform procedurii legislative obișnuite. Cu prilejul 
reexaminării, Camera Deputaților va efectua corelările tehnico-legislative necesare. 
Tratatul sau acordul internațional declarat ca fiind neconstituțional nu poate fi ratificat.

Promulgarea legii se face în termen de cel mult 20 de zile de la primirea de către 
Președinte. Înainte de promulgare, Președintele poate cere Parlamentului, o singură 
dată, reexaminarea legii.

Reexaminarea legii de către Camera Deputaților va avea loc în cel mult 30 de zile de 
la primirea cererii. Reexaminarea legii se efectuează mai întâi de Camera Deputaților, 
dacă aceasta a fost prima Cameră sesizată. Cererea Președintelui României privind 
reexaminarea unei legi va fi examinată de comisia permanentă sesizată în fond cu 
proiectul de lege sau cu propunerea legislativă; aceasta va întocmi un raport în care 
va face propuneri cu privire la obiecțiile formulate în cererea de reexaminare. Raportul 
comisiei împreună cu cererea de reexaminare se supun dezbaterii Camerei Deputaților 
după regulile procedurii legislative

Promulgarea legii se face în cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate după re-
examinare sau de la primirea deciziei Curții Constituționale, prin care i s-a confirmat 
constituționalitatea.

Prevederile privind medierea se aplică în cazul legilor constituționale, precum și al 
proiectelor de legi și propunerilor legislative în curs de legiferare înregistrate înainte 
de adoptarea legii de revizuire a Constituției. Dacă una din Camere adoptă un proiect 
de lege sau o propunere legislativă într-o redactare diferită de cea aprobată de cealaltă 
Cameră, președinții Camerelor vor iniția, prin intermediul unei comisii paritare, proce-
dura de mediere. Comisia de mediere încearcă eliminarea textelor aflate în divergență 
prin redactarea unei reglementări unitare a celor două Camere. Propunerile comisiei 
de mediere se înscriu într-un raport care este supus dezbaterii și adoptării celor două 
Camere, în ședințe separate. În cazul în care Camerele își însușesc raportul Comisiei 
de mediere legea se trimite spre promulgare.
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În cazul în care Comisia de mediere nu ajunge la un acord cu privire la problemele 
aflate în divergență ori dacă una din Camere nu aprobă raportul Comisiei de mediere, 
în întregime sau parțial, textele aflate în divergență se supun dezbaterii în ședința 
comună a celor două Camere, potrivit regulamentului acestor ședințe.

6. Analiza inițiativelor legislative realizate de femei
în cele două camere ale Parlamentului

Această analiză are două părți. Prima parte se concentrează asupra inițiativelor legis-
lative din cadrul ultimelor trei legislaturi, din ambele Camere, care au devenit legi și ale 
căror inițiatori sunt femei. În analizarea datelor am folosit cu precădere site-ul Camerei 
Deputaților, pe alocuri ajutându-mă de cel al Senatului, pentru siguranță și clarificare.

Cea de-a doua parte a analizei constituie comentarii legate de numărul proiectelor 
de lege și propunerilor legislative respinse, clasate, retrase etc., ale căror inițiatori sunt 
femei. Comisiile discutate au fost cea economică, cea de buget și cea de industrii, res-
pectând astfel tema studiului de caz promis, pentru Camera Deputaților, iar pentru 
Senat comisiile studiate sunt Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață 
de capital; Comisia economică, industrii și servicii; Comisia pentru privatizare și admi-
nistrarea activelor statului. Vom porni analiza începând cu prima cameră legislativă, 
Camera Deputaților. 

6.1. Camera Deputaților

Legislatura 2008-2012 în Camera Deputaților a avut 16 proiecte inițiate de cele trei 
comisii. Doar 3 dintre aceste proiecte au avut ca inițiatori femei, în colaborare cu bărbați. 
Cu alte cuvinte, 19% dintre aceste proiectele legislative au devenit legi. Niciunul dintre 
proiecte nu a avut inițiatori exclusiv femei. 

În următoarea legislatură, 2012-2016 pentru Camera Deputaților, din cele 23 de 
inițiative legislative ale comisiilor în cauză, 9 dintre acestea au fost inițiate de grupuri 
din care au făcut parte femei, adică un procent de 39% au inclus și aportul femeilor. 
La fel ca în legislatura anterioară, nici de această dată nu există femei care să fie unice 
inițiatoare ale unui proiect, așa cum sunt unii deputați bărbați, ci doar o muncă în 
comun în vederea modificării unor legi sau ordonanțe. 

Dacă ne uităm la proiectele de lege ce au fost inițiate în legislatura 2016-2020 de 
femeile din comisia de buget, finanțe și bănci, vom vedea că, împreună, cele două 
membre au 102 de inițiative, dintre care cinci sunt deja lege. Cu toate acestea, doar 
câteva dintre inițiative sunt legate de activitatea comisiei din care fac parte cele două 
membre. În ceea ce privește membrele comisiei pentru politică economică, reformă și 
privatizare, cele trei femei au inițiat 180 de proiecte de lege, dintre care până acum 18 
au devenit legi. La Comisia pentru industrii și servicii, cele trei membre au avut 120 
de inițiative de la începutul mandatului din care șapte au devenit lege. 

Ca o concluzie la datele de mai sus, numărul femeilor devenite deputat a crescut 
de la legislatură la legislatură, iar acest lucru este foarte evident și în numărul femeilor 
care s-au implicat în procesul de inițiere a proiectelor de lege. 
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Pe lângă procedurile legislative care s-au terminat prin aprobare, au existat și pro-
iecte legislative și propuneri legislative din cele trei mandate analizate care au fost 
respinse, clasate, retrase, etc. Numărul acestora este de două în cazul Comisiei pentru 
industrii și servicii. În cazul Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare, 
patru dintre inițiativele co-inițiate au fost respinse definitiv de către Senat.

Între 2008-2012 au existat 52 (reprezentând 28,6%) de proiecte legislative sau pro-
puneri co-inițiate de femei care au fost respinse sau retrase de inițiator, din cele 182 de 
proiecte depuse în această legislatură de membrii comisiilor analizate. Din aceste 52 
de proiecte, doar unul a avut inițiator unic o femeie, fiind vorba de propunerea pentru 
legea nr. 250/2011 privind stimularea înființării de creșe și grădinițe private. 

Legislatura 2012-2016 din Camera Deputaților a avut 66 de proiecte legislative co-
inițiate de femei care au fost respinse, clasate sau retrase de către inițiator, la nivelul 
celor trei comisii parlamentare permanente studiate în această lucrare. Procentual vor-
bind, aceste 66 de proiecte la care femeile au devenit co-inițiatoare, reprezintă 52% 
din totalul proiectelor clasate, retrase sau respinse de Camera Deputaților sau Senat. 
Din cele 66, 2 proiecte au avut ca inițiator unic o femeie. Unul dintre ele este legat de 
modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, iar cel de-al doilea 
proiect având o femeie ca singur inițiator privește modificarea reglementărilor Legii 
nr. 94/2014 pentru aprobarea O.U.G. nr. 8/2009 privind tichetele de vacanță. 

6.2. Senat

Din datele de la Senat pe care le-am analizat, a reieșit faptul că în perioada 2008-
2012 inițiativele legislative care au devenit legi inițiate prin inițiator unic femeie sau au 
fost co-inițiate de femei au fost nule ca număr, întrucât numărul de femei prezente în 
componența comisiilor de mai jos a fost nul: Comisia pentru buget, finanțe, activitate 
bancară și piață de capital (0 femei); Comisia economică, industrii și servicii (0 femei); 
Comisia pentru privatizare și administrarea activelor statului (0 femei).

La nivelul legislaturii următoare, din cele trei comisii doar una dintre ele avea o 
femeie în componență. Inițiativele legislative ale acesteia în legislatura 2012-2016, la 
nivelul comisiei economice, de industrii și servicii sunt 58, 10 proiecte au devenit legi, 
în timp ce alte 13 propuneri au fost trimise la Senat pentru dezbatere, urmând a intra în 
procesul legislativ. Restul propunerilor legislative din această comisie (35) și-au încetat 
procedura legislativă fiind fie clasate, respinse sau retrase de inițiator. 

Celelalte două comisii, Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea active-
lor statului și privatizare și Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață 
de capital nu au avut niciun membru femeie, așa că bilanțul inițiativelor legislative 
(aprobate sau respinse) create de femei sau împreună cu bărbați este nul. 

În actualul mandat, Comisia economică, industrii și servicii are în componența sa 
o singură femeie, care până acum are 65 inițiative legislative, una dintre ele devenind 
lege, 30 înregistrate la Senat pentru dezbatere, iar 25 în lucru, la comisiile permanente 
ale Senatului. Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital are în 
componență un număr de trei membre, care au împreună 167 de inițiative legislative 
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care au început procesul legislativ. Ce este de remarcat este faptul că din aceste 167 de 
propuneri, cinci dintre ele au ca inițiator unic o femeie, restul fiind realizate prin co-
inițiere. Deocamdată, cinci dintre inițiativele la care au contribuit femeile din Senat au 
devenit legi, în timp ce alte cinci proiecte legislative au fost încheiate prin respingere, 
clasare sau retragere de către inițiator. 

În componența Comisiei pentru dezvoltare și strategie economică există o femeie 
care are 37 de inițiative legislative, dintre care până acum două au fost transformate 
în legi, în timp ce niciuna dintre ele nu a fost clasată, retrasă sau respinsă de Senat. 

7. Concluzii

Politica prezenței a arătat faptul că femeile au început să fie mai numeroase în cadrul 
organismelor naționale de reprezentare politică, astfel încât numărul femeilor parla-
mentar, atât în Senat cât și în Camera Deputaților, a crescut de la mandat la mandat, 
creând așadar un trend ascendent în acest sens. Cu toate acestea, numărul femeilor din 
Parlamentul României este unul relativ redus, în comparație cu prezența înregistrată 
în restul țărilor membre ale Uniunii Europene. 

Prezența femeilor în cadrul comisiilor din Senat – Comisia pentru buget, finanțe, 
activitate bancară și piață de capital; Comisia economică, industrii și servicii; Comisia 
pentru privatizare și administrarea activelor statului – a însemnat pentru legislatura 
2012-2016 o creștere atât a numărului de femei, cât și a numărului de inițiative legis-
lative. Comparativ cu legislatura anterioară, care nu înregistrează niciun reprezentant 
femeie în cadrul acestor comisii, saltul a fost unul semnificativ din punctul de vedere 
al inițiativelor legislative, semnificând un total de zece legi și 58 de proiecte legislative 
depuse. 

În legislatura actuală, două comisii au în componență o femeie, în timp ce Comisia 
pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital are în componență un număr 
de trei membre. 

În cazul Comisiei pentru politică economică, reformă și privatizare; Comisia pen-
tru buget, finanțe și bănci; Comisia pentru industrii și servicii din cadrul Camerei 
Deputaților a crescut, dar cu toate acestea creșterea nu a fost semnificativă. Cel mai 
recent mandat ne-a arătat că, deocamdată, nu există inițiative respinse/clasate/retrase 
de inițiatori, fie ei bărbați sau femei și că inițiativele în colaborare între cele două genuri 
este o practică uzuală pentru ambele camere.

În ceea ce privește prezența femeilor în Comisiile permanente ale Senatului, și aici 
se înregistrează o creștere a numărului de femei care se alătură unor domenii care nu 
par a fi domeniul preferat cu precădere de către femei. Cu toate că această creștere 
este scăzută ca număr, inițiativele legislative care au fost depuse până la jumătatea 
mandatului arată că femeile se implică în inițierea proiectelor de lege.

Având o prezență sporită ca membri în Parlament, numărul femeilor care au avut 
inițiative legislative a crescut. Cu cât numărul reprezentantelor a crescut, cu atât și 
numărul inițiativelor (aprobate sau respinse) a crescut. Proporția între inițiativele 
bărbaților și cele ale femeilor, ca unici inițiatori este mare, atât pentru inițiativele 
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aprobate cât și cele pentru respinse, respectându-se astfel realitatea numerică a 
reprezentanților bărbați. 
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