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# În ianuarie 2016 am decis să mă implic direct pentru
a schimba sistemul actual. Am înțeles că mult dorita
schimbare a României este posibilă, dar trebuie să
vină de la noi toți. Este nevoie de timp, muncă și
implicare.
# Cred cu tărie în potențialul României de a fi cuadevărat democratică și modernă, o țară în care
primează justiția socială, cu drepturi pentru toți
cetățenii săi. O societate în care să avem
#0ToleranțăPentruViolență și fără corupție, în care
să ne putem dezvolta cu toții și să avem șanse egale
să reușim.
Sunt Oana Bîzgan, deputată independentă și vreau să
construim un viitor mai bun pentru fiecare dintre noi.
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Din mai 2018, am onoarea și bucuria să fiu singura
femeie din politica românească selectată în
comunitatea Young Global Leaders de către World
Economic Forum. Îmi propun să aduc pe agenda acestei
comunități problemele specifice cu care ne confruntăm
în România. De asemenea, voi continua să susțin
#EgalitateaDeȘanseȘiDeGen, așa cum o fac zi de zi în
Parlament.

Activitate parlamentară
...în cifre

Ministerul Afacerilor Interne

Instituții interpelate

Ministerul Educației Naționale

68 luări de cuvânt
78 întrebări și interpelări
2

61 declarații politice
15 propuneri legislative inițiate
și co-inițiate
92 propuneri legislative semnate
(total)

Ministerul Muncii și Justiției Sociale

2

2

2

1
11

111 1 1

Ministerul Justiției

17

Ministerul Sănătății

Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice
Ministerul Finanțelor Publice

3
5
16
6

Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat
Autoritatea Electorală Permanentă
Consiliul Național pentru Combaterea
Discriminării
Guvernul României

7
15
Cu fiecare ocazie am susținut în
Parlamentul României prioritățile care
să ne facă viața mai bună tuturor. De
la reglementări economice până
la combaterea violenței domestice,
trebuie să continuăm împreună pentru
un viitor mai bun, cu responsabilitate,
pragmatism și transparență.

Consiliul Național al Audiovizualului
Ministerul Afacerilor Externe

Ministerul Energiei
Secretariatul de Stat pentru Culte

Consiliul Concurenței
Agenția Națională ANTI-DOPING

Casa Națională a Asigurărilor de
Sănătate
Autoritatea Națională pentru Persoane
cu Dizabilități

Amendamente depuse
Legea bugetului de stat pentru 2017
Fonduri suplimentare pentru
combaterea violenței domestice

Înființarea unor Centre de Sănătate Primară
Alocarea a 950.000 lei pentru demararea
studiilor și a proiectelor de construcție și
consolidare a 242 de centre de sănătate
primară (CSP)

Alocarea de fonduri suplimentare în valoare de 17.800
mii lei pentru un Program de Interes National pentru
repararea şi consolidarea centrelor de zi și de primire
a victimelor pentru violență domestică, pentru
înființarea de servicii sociale şi echipe specializate
care să asiste agresorii, dar şi victimele violenței
domestice şi pentru formarea unei rețele resurse pentru
promovarea femeilor în procesele de decizie politică și
publică

Reabilitarea unităților spitalicești
Alocarea sumei de 150.000 lei pentru
expertizarea tehnică a tuturor unităților
spitalicești din Romania în vederea realizării
unor proiecte de reabilitare și modernizare

Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr.23/2017

Proiectul de act normativ al Legii
Prevenției

Modif. art.11 din L. nr.248/2013 privind organizarea şi
funcţionarea Consiliului Economic şi Social (PLx.
185/2017) pentru a asigura reprezentarea organizațiilor
care militează pentru drepturile omului, inclusiv ale
drepturilor femeilor, tineretului şi copiilor în plenul
acestui organism, din cota alocată societății civile

Scrisoare către Secretarul de Stat Ilan Laufer
din Ministerul pentru Mediul de Afaceri,
Comerț și Antreprenoriat pentru eliminarea
articolului care prevedea dezincriminarea
primei instanțe de hărțuire sexuală la locul de
muncă

Amendamente depuse
Legea nr. 217/2003 privind
prevenirea şi combaterea
violenţei în familie

Armonizarea legislativă
obligatorie cu Convenția
de la Istanbul

Protecție reală și în timp util
pentru victimele violenței în
familie

Obligativitatea de a introduce în curriculum educația pentru egalitate de gen

Art.10 - (1) Ministerul Educaţiei Naţionale are obligaţia de a efectua
demersurile necesare pentru a introduce la nivelul curriculumului
implementat la clasă, activităţi de învăţare referitoare la:
# egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
# combaterea stereotipurilor discriminatorii ce au la bază rolurile de gen
# respectul reciproc
# rezolvarea non-violentă a conflictelor în relaţiile interpersonale
# violenţă de gen şi dreptul la integritate personală

În 2018 au avut loc 21.840
de fapte de loviri și alte
violențe
comise
între
membrii familiei

Alocarea bugetului necesar și de către Consiliul General al Municipiului București

„d) bugetele locale ale județelor, respectiv ale sectoarelor municipiului
București și al Consiliului General al Municipiului București, precum și ale
municipiilor, orașelor și comunelor; autoritățile locale au responsabilitatea
de a estima dimensiunea locală a situațiilor de violență domestică și a
aloca un buget adecvat activităților din domeniu;”

76% victime femei

20,5% victime bărbați

Amendamente depuse
Legea 273/2018 privind regimul juridic al adopţiei
-Depuse și adoptate de SenatModificări ale reglementării atestatului de adoptator
#
#

Atestatul poate fi modificat de maximum două ori
pe decursul perioadei de valabilitate.
Atestatul este valabil pe o perioadă de trei ani, cu
posibilitate de prelungire, dacă părinții adoptatori
solicită o a doua adopție.

Reintegrarea minorului în familie
#

#

Direcția în grija căreia se află copilul are obligația
să facă periodic demersuri pentru a informa părinții
cum pot ține legătura cu minorul și ce trebuie să
facă pentru reintegrarea sa în familie.
Adopția poate fi dispusă, prin implicarea
autorităților, și în condițiile în care părinții și
familia extinsă nu doresc reintegrarea copiilor, dar
nici nu își dau acordul pentru adopție.

Adopția copilului aflat în plasament la familia extinsă
#

Va avea loc doar dacă managerul de caz consideră
că aceasta este în interesul minorului.

Puteți consulta Raportul
privind Sistemul de
protecție din România AICI.

Numărul copiilor aflați în serviciile de
protecție a statului, în decembrie 2018,
era de 52 783. La nivelul anului 2017,
conform datelor publicate de Autoritatea
Națională pentru Protecția Drepturilor
Copilului și Adopție, doar 3 257 erau
declarați adoptabili.

52 783 de copii din România
sunt sub diferite măsuri de
protecție
17 096 de copii în centre

Amendamente depuse
Legea 273/2018 privind regimul juridic al adopţiei
-Depuse și adoptate de SenatStabilirea adopției ca finalitate a planului individualizat de protecție
Pe lângă cazurile deja menționate în proiectul de lege, managerul de
caz va stabili adopția ca finalitate a planului individualizat de protecție
și la 45 de zile de la acordarea consimțământului, dacă părinții au
consimțit măsura în 60 de zile de la abandon.
Revizuirea consimțământului
Revizuirea consimțământului din partea părinților biologici poate
interveni în următoarele condiții:
# dacă dispare cauza care a făcut imposibilă exprimarea
consimțământului la adopție, din motive neimputabile acestuia.
Părintele trebuie să dovedească, prin orice mijloc de probă, cauza
care a făcut imposibilă exprimarea consimțământului.
# cererea de revizuire poate fi depusă până la încredințarea adopției
Statutul copilului minor de peste 14 ani
Copilul este declarat adoptabil și după ce împlinește 14 ani.

1.251 copii
adoptați, în
2017

3.257 copii
declarați
adoptabili

Definirea vieții de familie a
minorului
Persoanele care s-au ocupat direct și
nemijlocit de îngrijirea copiilor și
față de care minorii au dezvoltat
relații de atașament, vor fi incluse
în rândul persoanelor alături de care
minorul s-a bucurat de viața de
familie.

Amendamente depuse
Legea 273/2018 privind regimul juridic al adopţiei
-Depuse la Camera Deputaților-

52 783 copii aflați în sistemul
de protecție din România*

Desemnarea managerului de caz

17 096 servicii de tip rezidențial

În cazul fraților aflați în raza administrativ-teritorială
a aceleiași Direcții Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului, se va desemna același manager de
caz.

35 687 servicii de tip familial

Indemnizația și concediul părinților adoptatori

Părintele adoptator va primi aceeași indemnizație pe
care o primește părintele biologic al unui copil.

Procedura de judecată
Cererile care privesc aplicarea legii adopției se vor
soluționa în ședințe secrete, fără a fi divulgate orice
date cu privire la persoana sau la familia adoptatoare

*ANPDCA, decembrie 2018

Din cei 35 687 de copii din servicii de tip
familial:
Asistenți maternali profesioniști,
17835
Rude de până la gradul IV,
13133

Alte familii/persoane,
4719

Amendamente depuse
Legea 273/2018 privind regimul juridic al adopţiei
-Depuse la Camera Deputaților-

Copii adoptabili
adoptabili, 2017

și

greu

1865 1705

959
577

430

Extinderea adopției internaționale pentru copiii greu
adoptabili din România
Părinți adoptatori cetățeni ai țărilor semnatare ale
Convenției de la Haga vor putea adopta copii români în
următoarele condiții:
# Dacă în 9 luni de la deschiderea procedurii de
adopție națională nu a avut loc o inițiere a potrivirii
practice
# Dacă în 9 luni de la deschiderea procedurii de
adopție națională potrivirea practică a fost inițiată,
dar a eșuat
# Dacă în 9 luni de la inițierea procedurii de adopție,
sentința de încredințare pronunțată se revocă
# Dacă minorul a împlinit vârsta de 14 ani sau dacă
unul dintre frații adoptabili doar împreună a
împlinit vârsta de 14 ani.

79
0-2 ani

3
3-6 ani

Total adoptabili

7-13 ani

1

14-17 ani

Greu adoptabili

Copii greu de adoptat, nu greu de iubit
Ce înseamnă copil greu adoptabil în România?
 Nu s-a identificat o familie din România potrivită
pentru adopția lui;
 S-a identificat o familie, dar aceasta a renunțat la
adopție;
 Are fraţi nedespărţiţi și pot fi adoptați doar
împreună în grupuri de 2,3 șamd;
 Are anumite particularităţi de sănătate;
 Are o vârstă mai mare;
 Are trăsături evidente ale unei anumite etnii;
 Are o nevoie crescută de stimulare;
 Copii cu handicap grav sau accentuat (conform unui
amendament la Legea Adopțiilor)

Adopția internațională
Procedura de adopție în cazul adopției internaționale

Vizualizați întregul raport AICI

ANPDCA
ANPDCA verifică dacă dosarul familiei
este complet și conform legislației în
vigoare pe teritoriul RO.
Familia care vrea să adopte este
verificată de agenția națională
din țara de unde provine (doar
state membre semnatare ale
Convenției de la Haga).

După ce managerul
de caz validează
cererea
familiei,
continuă procesul
de potrivire.

Folosirea unui sistem
informatic asigură
trasabilitatea și
transparența
proceselor de
adopție
internațională.

Agenția națională de unde provine
familia adoptatoare este validată de
către Autoritatea Națională pentru
Protecția
Drepturilor
Copilului
și
Adopție, în România, cu care semnază
un acord.

Familia vine în România, merge în locul
unde se află copilul, face vizite de
acomodare supravegheate de DGASPCul local în grija căruia este copilul.

Dacă totul este în regulă,
se trimite dosarul la
Tribunal,
pentru
încuviințarea adopției.

Dacă totul este în regulă, Agenția
națională din statul respectiv primește
acces
la sistemul informatic ce
cuprinde lista copiilor greu adoptabili
din România.

Dacă agenția a identificat o
familie potrivită pentru un copil
greu adoptabil din Romînia,
trimite o cerere către managerul
de caz pentru a încpe procesul de
potrivire.
ANPDCA

ANPDCA și Autoritatea de
adopție din țara respectivă
urmăresc deplasarea familiei
cu copilul în țara de
rezidență.
Timp de 2 ani se fac vizite și
supravegheri trimestriale la
familie
și
se
transmit
rapoartele în România.

Inițiative Legislative
Hărțuirea stradală – Legea 232/2018
Zi de zi, femeile din România sunt agresate și umilite prin hărțuire: în școli și universități,
la locul de muncă, în parcuri, pe stradă, în transportul în comun, în instituții publice.

Campania #MeToo a avut ecouri și în România – la campanie au
aderat inclusiv persoane publice şi politiciene.
# 8 din 10 românce spun că nu se simt în siguranţă când
merg pe stradă noaptea
# 4 din 10 nu se simt în siguranţă nici în timpul zilei
# 7 din 10 femei din România nu se aşteaptă ca vreo altă
persoană să intervină dacă sunt hărţuite pe stradă
Am propus completarea cadrului legislativ actual prin:
Interzicerea tuturor formelor de hărțuire ce nu intră
sub spectrul legii penale sau al relațiilor de muncă.
Sancționarea contravențională a acestora - nu va înlătura eventualul
caracter penal al faptelor. Autoritatea competentă pentru a constata
contravențiile privind hărţuirea ar urma să fie Ministerul Afacerilor
Interne, prin ofiţerii, subofițerii și agenții din subordine, precum și
polițiștii locali.

#METOO

Inițiative Legislative
Creșterea vârstei la care copiii din sistemul de protecție sunt trimiși în
servicii de tip rezidențial – Legea 286/2018
# Propunere: creșterea vârstei minime de la 3 la 7 ani pentru
trimiterea copiilor din sistemul de protecție în servicii de tip
rezidențial – impropriu numite „orfelinate”
# România are una dintre cele mai mari rate de minori în centre de
plasament din Europa
# Instituționalizarea copiilor are efecte ireversibile atât asupra
comportamentului, cât și asupra dezvoltării ulterioare a minorilor.
# Copiii crescuți în centre de plasament au rezultate net inferioare din
punct de vedere psiho-social și cognitiv, cu impact semnificativ
inclusiv asupra IQ-ului.
Costul Relativ al Plasamentului în Centre
Rezidențiale
7
6
5
4

Angajament asumat de
România, conform
recomandărilor
realizate de UNICEF și
Banca Mondială:
„dezinstituționalizare
treptată, centrele de
plasament, de tip
rezidențial, să fie
închise până în 2020.”

3
2

1
0
Centru
Rezidențial

Centru
Parental

Asistent
Maternal/
Familie

Prevenție

52 783 de copii din România
sunt sub diferite măsuri de
protecție
Copii aflați în servicii de tip rezidențial
(ani împliniți)
*Sursa: A.N.P.D.C.A, decembrie 2018.
6804
4505
184
Sub 1
an

221

1125

2005

1-2 ani 3-6 ani 7-9 ani 10-13
ani

2252

14-17 18 + ani
ani

Inițiative Legislative
Registrul Autorilor Infracțiunilor Sexuale – Legea nr. 118/2019
# Un mijloc de cunoaştere şi identificare a persoanelor care au
comis fapte precum trafic de persoane și trafic de minori,
proxenetism și folosire a prostituţiei infantile, viol și agresiune
sexuală, act sexual cu un minor și corupere sexuală a minorilor,
pornografie infantilă, incest etc.

Rata recidivei: 70%
55%
dintre
români
consideră că agresiunile
sexuale pot fi justificate
în anumite condiții.
20% consideră că violul
nu trebuie incriminat
Țări europene în care există un
astfel de registru:
Franța, Portugalia, Spania,
Irlanda, Cipru, Germania.

Conform datelor MAI în fiecare zi
au loc în medie 2,5 cazuri de
viol în România.

# Persoanele înscrise în Registru vor fi obligate să anunțe intenția schimbării
domiciliului și a deplasărilor din localitatea de domiciliu mai lungi de 15
zile.
# De asemenea, înainte de angajarea în domenii vitale precum sănătate,
educație, siguranță publică, asistență socială, apărare, siguranță
națională și justiție, angajatorii pot solicita potențialului angajat un extras
din acest registru.
Exemplu: un pedofil condamnat nu
se va putea angaja la o școală sau
într-o altă instituție unde ar putea
lucra cu copii, conform fișei postului.
Este o metodă de prevenție prin care
putem evita noi cazuri de abuz.

Inițiative Legislative
Persoane fără CNP: acces egal la educație – L652/2018
# Propunere: completarea Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale,
astfel încât copiii fără CNP să poată fi înscriși în sistemul
educațional.
Completarea cadrului legislativ actual:
# Unitățile de învățământ la care se prezintă copiii fără CNP să le
asigure acestora serviciile de învățământ general obligatoriu.
# Angajații unităților de învățământ la care se solicită înscrierea vor
anunța serviciile de asistență socială sau organele de poliție, după
caz, pentru efectuarea procedurilor necesare pentru ca acești copii
să fie identificați/să primească un CNP.

2016: peste 160.000 de persoane fără
documente de identitate
# Lipsa documentelor de identitate afectează atât acești copii, cât și
întreaga comunitate, prin risc crescut de sărăcie și excluziune
socială, analfabetism, expunerea la abuz și violență sau trafic de
persoane.

Dreptul universal la educație este
garantat prin Constituție și prin
Convențiile internaționale la care
România este parte, precum
Declarația Universală a Drepturilor
Omului a Organizației Națiunilor
Unite.
Conform INS (ian. 2018), numărul copiilor
între 0 și 14 ani este de 3.264.000 de
persoane. Aceste date oficiale nu includ
copiii neînregistrați cărora nu li s-a alocat
un CNP, întrucât numărul acestora nu este
cunoscut autorităților.

Inițiative Legislative
Persoane fără CNP: acces egal la servicii medicale – Pl-x nr. 660/2018
# Propunere: accesul fără discriminare la serviciile de
sănătate al copiilor sub 18 ani și al persoanelor în situații de
vulnerabilitate prevăzute deja de legislația privind
sănătatea și drepturile pacientului.
Efecte pe termen lung:
# Inițiativa va permite autorităților să identifice persoanele
fără acte de identitate sau fără CNP și să demareze rapid
procedura de obținere a documentelor de identitate, când
se prezintă în unitățile medicale pentru îngrijiri.
# Procedura de cooperare instituțională între instituțiile
competente (poliție, asistență socială și unități medicale) va
fi stabilită prin protocol de către Casa Națională de Asigurări
de Sănătate.
La nivel global, conform datelor UNICEF, aproape 25% dintre
copiii sub 5 ani nu au fost înregistrați la naștere, prin urmare
nu au dobândit un certificat de naștere care să le permită
recunoașterea identității legale și dreptul la serviciile
medicale.

Constituția României garantează
egalitatea și universalitatea
drepturilor și libertăților
cetățenilor - inclusiv dreptul la
ocrotirea sănătăţii. Deși au acest
drept, în acest moment,
persoanele care nu au certificat
de naștere și implicit un Cod
Numeric Personal (CNP) nu există,
deci nu și-l pot exercita.

A fost adoptată de Senat. În prezent, inițiativa
se află în lucru la Comisiile de specialitate de la
Camera Deputaților.

Inițiative Legislative
Hărțuirea morală la locul de muncă – Pl-x nr. 356/2018
Propunere pentru: pedepsirea hărțuirii la locul de muncă, inclusiv cea
psihologică, morală
# angajații români sunt printre cei mai stresați din UE
# suntem pe primele locuri la afecțiuni depresive, care pot rezulta
inclusiv din hărțuire la locul de muncă.

24,8%

dintre români se declară expuși la factori care le-ar
putea afecta sănătatea mentală și fizică

5,8%

expuși la hărțuire sau violență psihică, violență
fizică sau amenințarea cu violență fizică, presiune
sau supraîncărcare la locul de muncă

Forme ale hărțuirii la locul de muncă:
# conduită ostilă sau nedorită
# comentarii verbale
# acțiuni sau gesturi ale angajatorului, ale superiorului ierarhic sau
ale colegilor
...care ar duce la o deteriorare a condițiilor de muncă prin
lezarea drepturilor sau demnității, prin afectarea sănătății
fizice sau mentale sau prin compromiterea viitorului
profesional.

Studiile atestă faptul că, în
practică, femeile sunt supuse
hărțuirii morale la locul de
muncă într-o măsură mai mare
decât bărbații. În același timp,
bărbații români sunt printre cei
mai stresați din Europa, la locul
de muncă.

Respinsă de Senat, deși a primit
Raport favorabil de la Comisiile de
Specialitate. În prezent, se află în
lucru la Comisiile de la Camera
Deputaților.

Inițiative Legislative
Parteneriatul civil: egalitate în fața legii – Pl-x nr. 662/2018
Avem datoria să oferim protecţie juridică acelor cupluri care nu
doresc să-şi schimbe statutul civil, dar sunt dispuse să-şi
oficializeze relaţia.
# 22 de ţări din UE oferă cetăţenilor posibilitatea de a-şi
oficializa relaţia de cuplu fără a fi obligaţi la căsătorie, prin
alternativa parteneriatului civil
# Singurele state membre care nu asigură nici un fel de protecţie
juridică cuplurilor ce trăiesc în uniuni consensuale sunt
România, Bulgaria, Letonia, Lituania, Polonia şi Slovacia.

Recensământ 2011
745.534 de cetățeni români trăiesc în uniune consensuală, adică
16.6% din totalul persoanelor necăsătorite

În România, există 191.501 de cupluri
necăsătorite care au cel puţin 1 copil

„Cetățenii sunt egali în fața legii
și a autorităților publice, fără
privilegii și fără discriminări.”
Constituția României, art. 16, alin (1)

În 2018, într-o țară europeană, legiuitorul
încă mai condiţionează recunoaşterea unor
drepturi civile de instituţia căsătoriei, ceea
ce duce la discriminarea bărbaților și a
femeilor care aleg să aibă o relație de
cuplu fără să se căsătorească.

Inițiativa a primit Raport de
respingere de la Comisia juridică, de
disciplină și imunități și se află pe
ordinea de zi a Camerei Deputaţilor
pentru vot final.

Inițiative Legislative
Indicatorul Social de Referință (ISR) – Pl-x nr. 213/2018
# Propunere: indexarea anuală a ISR cu 100% din rata inflației, ca
indicator ce reflectă creșterea anuală medie a prețurilor. Acest
model de indexare este prevăzut deja în cazul pensiilor, respectiv
în Legea 263/2010. În cazul în care inflația este negativă, ISR nu se
indexează și rămâne la valoarea anului anterior.
# Prin introducerea sistemului propus de indexare automată a ISR,
rata inflației constituind un indicator economic neutru, statul va
putea îndeplini responsabilitatea de a asigura standarde sociale
minimale tuturor cetățenilor, indiferent de alte criterii
conjuncturale, inclusiv politice și electorale.

Valoarea ISR este de 500 de lei și nu
s-a modificat din anul 2008

Codul European pentru Securitate Socială
- Recomandă stabilirea nivelului diverselor prestații sociale
astfel încât să confere beneficiarului accesul la coșul zilnic.

ISR - o modalitate de calcul unitară
prin care toate prestațiile sociale se
raportează la o anumită valoare:
venitul
minim
garantat,
indemnizația de șomaj, ajutorul
pentru încălzire, alocația de stat
pentru copii etc.

Eliminarea arbitrarului din metoda de
indexare a ISR va aduce stabilitate socială
și
economică,
prin
predictibilitatea
bugetului necesar și a efectelor sociale
produse prin aplicarea sa.

Inițiativa a fost respinsă de Senat și a
fost trimisă pentru raport la comisiile
permanente ale Camerei Deputaţilor.

Inițiative Legislative
Oportunități de voluntariat și internship în cabinetele parlamentare –
Pl-x nr. 245/2019
# Propunere: modificarea Legii nr. 78/2014, precum și a Legii
nr. 176/2018 pentru a permite desfășurarea activităților de
voluntariat
și
internship
în
cadrul
cabinetelor
parlamentare.

În urma modificărilor aduse prin prezenta inițiativă
legislativă, vor fi posibile:
# desfășurarea de activități practice în cadrul
cabinetului unui parlamentar
# cunoașterea specificului activității deputaților și
senatorilor

În România, tinerii care vor să
cunoască specificul activității de
parlamentar și să dezvolte abilități
legate de o viitoare carieră politică
nu pot desfășura activități practice
în cabinetele parlamentare.

Biroul
parlamentar
nu
are
personalitate juridică, de aceea nu
poate
încheia
contracte
de
internship sau voluntariat cu tinerii
interesați.

# dezvoltarea abilităților profesionale legate de
premisele unei viitoare cariere politice
# facilitarea tranziției de la sistemul de educație
la piața muncii

Inițiativa legislativă a fost adoptată
de Senat și este în lucru la comisiile
de specialitate de la Camera
Deputaților.

Inițiative legislative
Măsuri pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități B251/2019
Propunere: modificări și completări aduse Legii nr.
448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap.
Mobilitate personală
# Gratuitate la transportul interurban (la tren, autobuze, nave
fluviale și avion) pentru persoanele cu orice tip de handicap,
însoțitorii persoanelor cu handicap grav și însoțitorii copiilor cu
handcap grav și accentuat.
# Toți operatorii de taxi trebuie să asigure cel puțin o mașină
adaptată transportului persoanelor care utilizează fotoliul rulant,
pentru orice cursă solicitată, 24h/24h.

Protecție socială
# Dreptul de a beneficia de îngrijiri la domiciliu, 24h/24h din partea
unui asistent personal, pentru persoanele adulte și copiii cu
handicap grav.
# Persoana cu handicap grav îndreptățită poate cere exceptarea de
la condiția absolvirii învățământului general pentru asistentul
personal.
# Dreptul la tichet valoric echivalent cu cel decontat de Casa de
Pensii, care poate fi valorificat și în centre de recuperare balneară
private.

Accesibilitate
# Termen de 30 de zile pentru emiterea acordului
efectuării de lucrări necesare accesului în
locuință și folosința fără dificultate a suprafeței
locative.

Sprijin financiar
# Credit cu dobândă suportată de stat acordat
persoanelor cu dizabilități pentru achiziționarea
și adaptarea locuinței sau achiziționarea unui
autovehicul.
# Bugetul personal va acoperi valoarea costurilor
de întreținere lunară în diverse proporții
raportat la gradul de handicap.

Inițiativa legislativă a fost depusă la Senat
și urmează să fie supusă dezbaterii
comisiilor de specialitate.

Inițiative legislative
Măsuri pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități –
B252/2019
Completarea Legii 196/2018 privind înființarea,
organizarea și funcționarea asociațiilor de
proprietari și administrarea condominiilor

Evoluție grade de handicap

Asociațiile de proprietari sunt obligate să
construiască o rampă de acces la intrarea în
bloc pentru accesul persoanelor cu handicap.
Costul va fi suportat din fondul de handicap.

Handicap grav

2016
2017

812 594 total persoane cu
dizabilități, în România, Conform
Ministerului Muncii și Protecției
Sociale

38.15%
35.81%

Handicap
accentuat
50.62%
51.71%

Handicap mediu și
ușor
11.24%
11.49%

Inițiativa legislativă a fost depusă la Senat și
urmează să fie supusă dezbaterii comisiilor de
specialitate.

Inițiative Legislative co-inițiate
Victimele nu trebuie să suporte cheltuieli imputate abuziv – Pl-x nr. 363/2018
# Propunere: modificare Lege nr. 95/2006 – art. 320 al (1), să fie precizat
expres că victimele agresiunilor
sau ale accidentelor cu autor
neidentificat nu vor avea obligația de plată a cheltuielilor medicale.
În România, victimele unor accidente, agresiuni sau
violențe, dincolo de costul emoțional, îl suportă și pe
cel financiar.
Caz: O persoană este victima unui accident
sau a unei violențe și are nevoie de îngrijiri
medicale.

Costuri actuale stat:
+
+
+
+
+

Îngrijiri medicale victimă
Jurist spital
Administrativ spital
Costuri judecată victime
Încărcare tribunale

După modificare:
+ Îngrijiri medicale victimă

Poliția investighează, dar nu identifică
făptuitorul, deci nu are cine să acopere
plata.
Curtea de Conturi sesizează conducerea
spitalului, care nu poate recupera banii de la
un autor neidentificat.

Impact bugetar pozitiv
Eliberarea tribunalelor

Victima ajunge să fie chemată în instanță de
către spital.

Inițiativa a fost adoptată de Senat, a primit raport
favorabil în Comisiile de specialitate de la Camera
Deputaților și este înscrisă pentru votul final.

Inițiative legislative – în transparență
Conducere asistată pentru tinerii de peste 16 ani
Propunere: Obținerea permisului de conducere, ca
urmare a conducerii asistate:
# Minimum 2000 de km parcurși în condiții diferite de
trafic și în diferite momente ale zilei
# Evaluarea cunoștințelor teoretice
# Evaluare cunoștințelor practice prin probe susținute în
poligoane special amenajate.

De ce avem nevoie de o astfel propunere?

Accidente rutiere RO: 98 de decese la 1
milion de locuitori, în 2017, dublu față de
media europeană.
Cel mai afectat segment: tinerii (19-30)
După împlinirea
vârstei de 16 ani
candidații pot opta
pentru conducerea
asistată

Pregătire teoretică:
24 h legislație rutieră
Evaluarea cunoștințelor
teoretice: test similar cu
cel al examenului auto

Ce condiții trebuie să îndeplinească asistentul?
# Vârsta minimă 30 de ani
# Deține permis de conducere de cel puțin 5 ani
(fără să fi avut permisul suspendat în ultimele 6 luni
sau de mai mult de 2 ori de la data obținerii)
# Trebuie să asiste la cel puțin 3h dintre cele 20 h de
pregătire practică a candidatului.

# Din dorința de a fi independenți, tinerii vor să obțină un permis de
conducere imediat cum împlinesc vârsta de 18 ani. Conducerea
alături de un adult care este responsabil pentru orice se întâmplă pe
parcursul conducerii asistate poate reduce teribilismul și încuraja
condusul preventiv.
# Prin cei minimum 2000 de km parcurși, tânărul poate învăța puterea
mașinii și poate căpăta experiența necesară pentru a evita
pericolele, atunci când dobândește un permis de conducere.

Pregătire teoretică: 20 h
conducere cu instructor
auto atestat*
*minim 15 h conducere pe
drumuri publice
Țările care au implementat acest
sistem au înregistrat progrese în ceea
ce privește rata mortalității- accidente
rutiere: Suedia (25/1 mil. loc.),
Regatul Unit (27/1 mil. loc), Țările de
Jos (31/1 mil. loc.) și Danemarca (1
mil. loc.)

Candidatul primește un
certificat de conducere
asistată în baza căruia poate
conduce pe drumurile
publice, alături de însoțitorul
desemnat.

Propunere legislativă – în
transparență
contact@oanabizgan.com –
Puteți
trimite
și
alte
propuneri privind aceste
modificări legislative până pe
7 septembrie 2019.

Inițiative legislative – în transparență
Două generații sub același acoperiș
Propunere: modificări și completări aduse Legii
nr. 227/2005 privind Codul fiscal
# Facilități fiscale pentru diferite categorii de pensionari care aleg
să dea în chirie spații de locuit, către elevi sau studenți cu
vârste mai mici de 26 de ani sau către tinerii care ies din
sistemul de protecție mai mici de 26 de ani.

În România, în 2017, trăiau
3 495 629 cetățeni de peste
65 de ani

Total persoane +65 ani
România, 2017

Efecte urmărite:
1409875

Tineri
#
#

Alternativă în găsirea unor spații de locuit accesibile ca
preț și facilități
Posibilitatea de a își continua studiile, fără o presiune
atât de puternică din punct de vedere financiar

Vârstnici
#
#

Păstrarea legăturilor sociale și prevenirea izolării
Sursă suplimentară de venit care să asigure traiul
independent

2085754

Bărbați

Femei

Propunere legislativă – în transparență

contact@oanabizgan.com – Puteți trimite
și alte propuneri privind aceste modificări
legislative până pe 7 septembrie 2019.

Follow-Up și monitorizare
Lege privind creșterea vârstei la care copiii din sistemul de protecție sunt
trimiși în centre de tip rezidențial
Interpelare către Ministerul Muncii și Justiției Sociale
Interpelarea nr. 2176B/19.02.2019 privind situația
centrelor de tip rezidențial din România, în contextul
intrării în vigoare a Legii nr. 286/2018, dar și privind
obiectivul de a închide centrele rezidențiale mari până
în 2020.
*Textul interpelării poate fi consultat aici; răspunsul este
disponibil aici.

# Răspunsuri parțiale pentru 99 din
cele 121 de centre eligibile pentru
închidere conform Strategiei
Naționale pentru Protecția și
Promovarea Drepturilor Copilului,
2014-2020

Adrese solicitare informații DGASPC

# 3 550* copii în centre de tip
rezidențial eligibile pentru închidere

Adrese către DGASPC-urile județene și din fiecare sector
al Bucureștiului, referitoare la numărul centrelor
rezidențiale eligibile pentru a fi închise, precum și la
statusul acestora.

# 91* de centre rezidențiale în curs
de închidere

* Conform datelor parțiale obținute de la
DGASPC-uri în iunie 2019

Follow-Up și monitorizare
Lege privind combaterea hărțuirii în spațiile publice
Interpelări către Ministerul Afacerilor Interne:
Interpelări către Ministerul Afacerilor Interne:
# Interpelarea nr. 2123B/19.02.2019: textul disponibil aici, răspunsul
disponibil aici
# Interpelarea nr. 2373B/04.06.2019: textul disponibil aici

Campanie de atragere a atenției asupra fenomenului:
Campanie de atragere a atenției asupra fenomenului:
# Videoclip realizat împreună cu reprezentanți ai Poliției,
organizațiilor non-guvernamentale sau membrii ai societății civile
# Varianta scurtă a videoclipului poate fi urmărită aici
# Videoclipul complet este disponibil aici
Ghid pentru implementarea prevederilor legale din L232/2018:
Realizarea unui ghid de cooperare și implementare a Legii nr.
232/2018 pentru modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea
de șanse între femei și bărbați. Acesta a fost realizat împreună cu
reprezentanți ai societății civile și a fost distribuit și Poliției
pentru o cât mai bună punere în aplicare a legii (ghidul poate fi
consultat aici).

Hărțuirea stradală NU
este flirt!

Follow-Up și monitorizare
Lege privind combaterea hărțuirii în spațiile publice
Acțiuni de conștientizare a fenomenului hărțuirii stradale
# Difuzarea unui material informativ referitor la incriminarea
hărțuirii stradale și la sancțiunile care pot fi aplicate în cazurile de
agresiune pe spațiul publicitar de pe Magazinul COCOR (București).
# Acțiuni de informare desfășurate de Poliția Română în cadrul
zilei special destinare prevenirii hărțuirii stradale și violenței
împotriva femeilor, în cadrul Săptămânii Prevenirii Criminalității –
ediția 2019. Mai multe despre acțiunile desfășurate în țară:
 București – aici
 Brașov - aici
 Alba - aici
 Brăila - aici
 Bistrița-Năsăud – aici
 Craiova – aici
 Constanța – aici
 Giurgiu – aici
 Maramureș - aici
 Neamț - aici
 Vaslui - aici

Follow-Up și monitorizare
Emiterea ordinului de protecție provizoriu de către polițist
Interpelare adresată Ministerului Afacerilor Interne și
Ministerului Justiției:
# Interpelarea nr. 2236B/26.03.2019: textul disponibil
aici, răspunsul din paretea MAI disponibil aici; răspunsul
din partea MJ disponibil aici
1000

Top județe care au emis ordine de
protecție provizorii

902

900

800
700

Ordine de
protecție
provizorii emise

# București – 193
# Brăila – 72
# Vaslui – 59
# Vâlcea – 53
# Prahova – 51

Ordine de
protecție
provizorii
transformate în
ordine de
protecție

Cele mai puține ordine de protecție
provizorii au fost emise în:

600
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300
200

425
325
159

100
0
Rural

35 623 de cazuri de violență
reclamate în primele 11 luni
ale anului 2018, conform
IGPR

Urban

# Sibiu – 8
# Covasna – 9
# Ilfov – 10
# Ialomița – 11
# Timiș - 12

Monitorizare situații abuz asupra copiilor
Interpelări referitoare la numărul sesizărilor de abuz înregistrate
Tipuri de abuzuri

Interpelare adresată Ministerului Muncii și
Justiției Sociale

6502

6145

Interpelarea face referire la numărul
cazurilor de abuz raportate pe parcursul
ultimilor ani. Textul intervenției poate fi
accesat aici, iar răspunsul îl puteți consulta
aici.
707

Adrese către Direcțiile Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului din
fiecare județ
Ca urmare a răspunsului primit din partea
MMJS la interpelarea amintită, am solicitat
tuturor celor 47 de DGASPC-uri informații
referitoare la situațiile de abuz ale căror
victime au fost copiii. Analiza răspunsurilor
este disponibilă aici.

962
446

Abuz fizic

776
224

Abuz emoțional

999

753

574
161
Abuz sexual

75 77 58
Neglijare

12
Exploatare

Implicarea profesionștilor
Sesizări Profesioniști
2019

Total sesizări

788
1544

2018

8107

2017

8192

17313
17431

Monitorizare situații abuz asupra copiilor
Interpelări referitoare la soluționarea abuzurilor sexuale asupra copiilor
Coruperea sexuală a minorilor

Interpelare adresată Ministerului Justiției
Am adresat o interpelare Ministerului Justiției, prin
care am solicitat informații referitoare la numărul
cazurilor de abuzuri sexuale raportate în ultimii
ani, respectiv la modul cum au fost soluționate
acestea. Textul interpelării poate fi citit aici.
Răspunsul a fost oferit de Ministerul Justiției (aici)
împreună cu Ministerul Public (aici).

Act sexual cu un minor
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Campania #Girl2Leader
Lead like a girl!
# În perioada 8-11 octombrie 2018, 31 de fete din România, cu vârste cuprinse
între 14 și 17 ani, au avut ocazia să ia parte la prima ediție a campaniei
#Girl2Leader pe care am organizat-o și am găzduit-o în România.
# Evenimentul a avut loc cu ocazia Zilei Internaționale a Fetei, sărbătorită
pe 11 octombrie și reprezintă o inițiativă globală, lansată în 2017 de către
Women Political Leaders.

Participantele au avut ocazia să afle mai multe
despre modelele de leadership feminin din zona
politică și să cunoască mai multe despre cum
funcționează procesul legislativ din România.

În cele patru zile, evenimentele
s-au desfășurat la Parlamentul
României, la Palatul Cotroceni și
la sediul Băncii Mondiale din
București.

Am oferit șansa celor 31 de participante de a
beneficia de o experiență de „job-shadowing”
alături de 31 de deputate și senatoare din
toate partidele, pe care le-au însoțit timp de o
zi în activitatea lor din Parlamentul României.

Campania #Girl2Leader

Lead like a girl!

Activitatea parlamentară... în imagini

Now We´re Talking @GirlUP Romania

Întâlnire cu tinerii – Antreprenoriat în rândul
tinerilor

SimPRO România @SSUB

Educație timpurie @UNICEF Romania

Discurs în House of
Commons, UK

Young Global Leaders Summit @WEF

Activitatea parlamentară... în imagini

Filmări pentru prima campanie națională
#Girl2Leader

Împreună pentru #StopVIF
@ParlamentulRomâniei

@Women Political Leaders Summit

Campanie prevenire – hărțuire stradală @IGPR

Campania #NoHateNoFear
@APCE

Despre violența împotriva femeilor @Comisia
Europeană

Activitatea parlamentară... în imagini

Schimb de bune practici cu
Enfance & Familles d'Adoption

Dezbatere modificări
legislative adopții Brașov

În memoria copiilor pierduți în centre,
@Consiliul Tinerilor Instituționalizați

Dezbatere Adopții Internaționale, Camera Deputaților

Anunțând vești bune din
Camera Deputaților

O familie pentru fiecare copil @Tzubys Kids

Activitate parlamentară
internațională
Londra, Anglia
Dublin, Irlanda

Women MPs of the World Conference

International Congress of Women MPs
Vilnius, Lituania
Women Political Leaders Summit
Bruxelles, Belgia
Women´s Economic Empowerment
San Francisco, California

Women Rights in Troubled Times

WEF - Young Global Leaders Summit

Combating violence against women
YGL Learning Journey

Paris, Franța
OECD

Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite
International Renewable Energy Forum

Strasbourg, Franța
Council of Europe (PACE)
Roma Women Conference

Vreau ca fiecare zi din mandatul meu de
parlamentar și Young Global Leader să conteze.
Hai alături de mine!
Schimbarea începe cu noi, acum.
www.oanabizgan.com
fb.com/obizgan.public
contact@oanabizgan.com
http://bit.ly/instagram-oana-bizgan
http://bit.ly/linkedin-oanabizgan
http://bit.ly/youtube-oanabizgan

#ROCKTHISCOUNTRY
www.oanabizgan.com

