
RAPORT ACTIVITATE
PARLAMENTARĂ

Deputată independentă 

Young Global Leader

Vital Voices Fellow

OANA BÎZGAN

© Marian Trifu

 decembrie 2019 



www.oanabizgan.com  Decembrie 2019

3 ani de mandat. 3 ani de #RockThisCountry

Au trecut 3 ani de mandat. 3 ani de activitate parlamentară, dintre care mai
mult de 2 ani de activitate independentă. În tot acest timp am adus în
Parlamentul României tematica egalității de șanse și cea a justiției sociale.
Drepturile femeilor, ale copilului, drepturile persoanelor cu dizabilități – au
fost temele principale pe care le-am avut în vedere în tot acest timp.

Dincolo de declarații, interpelări și proiecte legislative, mi-am dorit să rămână
în urmă ceva concret, schimbări care aduc un bine în viețile oamenilor. Acum,
în timpul mandatului, nu peste 2, 3 sau 5 ani. Pentru că România nu mai are
nevoie de „generații de sacrificiu”, ci de politicieni gata să colaboreze și să
muncească pentru binele oamenilor.

Pe parcursul celor 3 ani mi-am asumat transpunerea Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă ale Agendei 2030 în inițiative legislative și acțiuni concrete. Pentru
mine, aceste ODD nu sunt doar un deziderat, ci reprezintă pietre de temelie
pentru societatea în care ne dorim cu toții să trăim. Iar aceasta este o luptă
care poate fi dusă doar cu pasiune, determinare și profesionalism.

Am trecut șase legi în acest sens, toate prin colaborare transpartinică. Altele
sunt deja în procesul legislativ și lupt pentru ele zi de zi. Munca unui
parlamentar nu se oprește la votul din Parlament. Vă invit să citiți un rezumat
din cei 3 ani de mandat, de la propuneri legislative, la monitorizarea legilor
trecute și campanii organizate la nivel național și internațional.

Sunt Oana Bîzgan, deputată independentă, Young Global Leader și Vital Voices
Fellow. Îmi doresc să construim un viitor mai bun pentru fiecare dintre noi.
Împreună, nu divizați.
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3 ani de mandat. 3 ani de #RockThisCountry

77 luări de cuvânt

85 întrebări și interpelări

73 declarații politice

17 propuneri legislative inițiate și co-inițiate

84 propuneri legislative semnate (total)

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.

Activitatea parlamentară în numere...

6 legi trecute

Top instituții interpelate
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Inițiative adoptate de Parlament și devenite legi
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Legea 232/2018 – Combaterea hărțuirii stradale

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.

8 din 10 românce spun că nu se simt în

siguranţă când merg pe stradă noaptea

De cele mai multe ori,

hărțuitorii nu se opresc

doar la abuzuri verbale

sau gesturi. Hărțuirea

nesancționată duce la

forme grave de violență.

Hărțuirea stradală NU

este FLIRT. Este o

încălcare a drepturilor

omului. O manifestare

a relațiilor inegale de

putere între victimă și

agresor.
Hărțuirea stradală este 

sancționată prin lege din 2018. 

Un agresor poate primi amendă 

de la 3000 la 10000 lei. 

Sună la 112 sau la cea mai 

apropiată secție de poliție!

Hărțuirea stradală este formă de violență prin care se încalcă drepturi și

libertăți ale omului: dreptul la siguranță, dreptul asupra propriului corp, dreptul

la demnitate, libertatea de mișcare și libertatea de expresie.
 comentarii sexuale sau aluzii cu act 

sexual imaginat

 comportament nonverbal cu tentă 

sexuală

 atingeri nepotrivite

 urmăriri

 amenințări cu violul

Forme ale hărțuirii stradale

Prin Legea 232/2018:

 Sunt interzise toate formele de hărțuire ce nu intră sub 

spectrul legii penale sau al relațiilor de muncă

 Sunt sancționate contravențional, fără a înlătura 

eventualul caracter penal al faptelor, acesta din urmă 

prevalând în orice caz

4 din 10 nu se simt în siguranţă nici în

timpul zilei
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Legea 286/2018 – Creștere vârstă de plasament 

52 783 de copii din

România sunt sub

diferite măsuri de

protecție*.

 Conform legislației anterioare, copiii cu vârsta mai mică de 3 

ani nu puteau fi trimiși în centrele mari de protecție, 

impropriu numite orfelinate.

 Aceștia erau îngrijiți de asistenți maternali, de familii de 

plasament sau  de familia extinsă.

 După ce împlineau 3 ani, aceștia puteau ajunge în centre, 

dacă măsura de protecție anterioară nu era continuată. 

 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.

Asigurarea unui cadru familial 

pentru copiii din România cel 

puțin până la vârsta de 7 ani

Prin Legea 286/2018:

 Am crescut vârsta minimă de la care un 

copil poate fi trimis într-un astfel de 

centru de la 3 la 7 ani, crescând astfel și 

șansa de a fi declarat adoptabil și, 

ulterior, adoptat. 

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.”
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Legea 118/2019 – Registrul infractorilor sexuali

Conform datelor Ministerului Afacerilor

Interne în fiecare zi au loc în medie 2,5

cazuri de viol în România. Acestea sunt

doar cazurile raportate.

2,5/zi 55%

55% dintre români

consideră că agresiunile

sexuale pot fi justificate

în anumite condiții.

70%

Rata recidivei

în astfel de

cazuri este de

70%.

Ce este Registrul Infractorilor sexuali?

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.

16% din tinerii (16-24 ani) au 

fost abuzați sexual ca minori

11 470 de cazuri de act sexual cu

minor și victime copii, înregistrate

la CSM în ultimii 9 ani

1.602 cazuri de pornografie infantilă au fost

raportate în 2017.

Prin Legea 118/2019:

 Persoanele înscrise în registru au obligația de a anunța intenția

schimbării domiciliului + deplasările din localitatea de domiciliu >15 zile

 Acest registru va conține date importante ale agresorilor, precum:

necesare autorităților, precum fotografii, date dactiloscopice și probe

biologice

 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.
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Legea 186/2019 – Acces egal la sănătate

 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.

 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.

Prin Legea 186/2019:

 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.

 Pe lângă imposibilitatea de a beneficia de

educație, sănătate, servicii sociale, lipsa

documentelor de identitate afectează atât

persoanele respective, cât și întreaga

comunitate prin risc crescut de sărăcie și

excluziune socială, analfabetism, expunerea

la abuz și violență sau trafic de persoane.

Cum se aplică legea? 

Minorul care are nevoie de îngrijiri să prezintă la medic. Personalul medical are obligația de a

anunța autoritățile competente, care vor demara procedura de eliberare a actelor de identitate.
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Legea 221/2019 – Acces egal la educație

 Este completat cadrul legislativ, copiii fără CNP putând

participa la actul educațional general fără a mai fi

nevoie să aștepte eliberarea actelor de identitate

 Angajații unităților de învățământ unde se solicită

înscrierea vor anunța autoritățile în vederea înscrierii

minorului în registrele de stare civilă și a eliberării actelor

de identitate

3,264

mil

Prin Legea 221/2019:

 Pe lângă acces la educație, prin

obținerea actelor de identitate copiii

pot accesa gratuit și servicii medicale

sau de protecție socială.

 În același timp, eliberarea unui CNP

valabil reduce riscul ca minorii să fie

victime ale sărăciei și excluziunii

sociale, analfabetismului, abuzului,

violenței sau traficului de persoane.

Numărul total al copiilor care

trăiau în România la începutul

anului 2018, conform INS

? 

fără CNP

Numărul copiilor fără acte de

identitate nu este cunoscut deoarece

aceștia nu există din punct de vedere

legal. Estimările ajung la 10.000.

Pe termen lung, impactul economic al

acestei măsuri va fi unul pozitiv. Rata reală

a analfabetismului va fi redusă, iar copiii

identificați vor putea fi integrați în societate

și vor deveni membri activi ai comunităților

din care fac parte.



www.oanabizgan.com  Decembrie 2019

PL-x 363/2018 – Victimele nu trebuie să plătească

În România, victimele unor accidente, agresiuni sau

violențe suportă nu doar costul emoțional și fizic, ci

și pe cel financiar.

Caz: O persoană este victima unui

accident sau a unei violențe și are nevoie

de îngrijiri medicale.

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.

Victima ajunge să fie chemată în instanță

de către spital. În majoritatea cazurilor,

victima are câștig de cauză, iar statul

trebuie să acopere cheltuielile cu

judecata și daune. Iar în tot acest timp,

atât statul, cât și victima pierd timp și

bani într-o procedură abuzivă și
ineficientă.

Prin Pl-x 363/2018:

 Se modifică Legea nr. 95/2006 – art. 320 al (1), astfel încât

victimele agresiunilor sau ale accidentelor cu autor

neidentificat nu vor avea obligația de plată a cheltuielilor

medicale.

Înainte de modificare: 

+ Îngrijiri medicale victimă

+ Jurist spital

+ Administrativ spital

+ Costuri judecată victime

+ Încărcare tribunale

După modificare: 

+ Îngrijiri medicale victimă

Impact bugetar:
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Inițiative legislative propuse
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Hărțuirea morală la locul de muncă

PLx 356/2018 – în lucru la Comisiile de la 

Camera Deputaților – raport comun. Respinsă de 

Senat, deși a primit Raport favorabil de la 

Comisiile de specialitate.

Dintre români se declară expuși la

factori care le-ar putea afecta

sănătatea mentală și fizică.24,8%

5,8%

Declară că sunt expuși la hărțuire sau

violență psihică, violență fizică sau

amenințarea cu violență fizică,

presiune sau supraîncărcare la locul de

muncă.

 conduită ostilă sau nedorită

 comentarii verbale

 acțiuni sau gesturi ale angajatorului,

ale superiorului ierarhic sau ale

colegilor

Forme ale hărțuirii la locul de muncă:

...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.

Prin PL-x 356/2018:

Consecințe:

 disfuncții fizice, psihologice sau sociale

 izolare și insecuritate

 probleme familiale și probleme economice

 nesiguranță, conflicte și absenteism

 schimbarea locului de muncă

 Modificăm și completăm Ordonanța de Guvern nr.

137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor

formelor de discriminare și Legea nr. 202/2002

privind egalitatea de șanse între femei și bărbați.

 Ne asigurăm că angajații care trec prin hărțuire

morală la locul de muncă sunt protejați prin lege.

 Hărțuirea morală la locul de muncă va fi

sancționată disciplinar, contravențional sau penal,

după caz.
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Îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele cu dizabilități 

PLx 570/2019 - Inițiativa a fost adoptată de 

Senat și este în lucru la comisiile de 

specialitate din Camera Deputaților.

PLx 569/2019 - Inițiativa a fost adoptată de 

Senat și este în lucru la comisiile de 

specialitate din Camera Deputaților.

812 594 total persoane cu

dizabilități, în România,

conform Ministerului Muncii

și Protecției Sociale.

 Introducerea unor tichete de tratament

care pot fi folosite și în clinicile de

recuperare private

 Acordarea de credite garantate de stat

pentru achiziționarea unui autovehicul sau

adaptarea unei locuințe

 Introducerea transportului aerian ca

alternativă la modalitățile clasice de

transport, măsură de care pot beneficia și

însoțitorii copiilor cu handicap grav și

accentuat, numai în prezența acestora

Prin PLx 569/2019: Prin PLx 570/2019:

 Sunt modificate condițiile în care este

obținut acordul pentru construirea

rampelor și a altor mijloace de acces în

clădirile de locuit

 Este introdus un termen pentru

construirea căilor de acces care au ca

scop accesibilizarea clădirilor de locuit

 Sunt prevăzute sancțiuni pentru

nerespectarea prevederilor legale de

accesibilizare a clădirilor de locuit

Toți cetățenii României au dreptul la o

viață demnă, la soluții care să le asigure un

trai decent, în mod egal și

nediscriminatoriu.

Accesibilitatea, mobilitatea personală și

protecția socială sunt necesare pentru ca

toate aceste persoane să poată participa activ

în comunitățile din care fac parte și pentru a

aduce o contribuție reală în societate.
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Pedepse mai mari pentru infractorii sexuali

B 528/2019 – depus și înregistrat la Senat. 

Urmează să intre în procedura parlamentară, cu 

dezbateri în comisiile de specialitate de la 

Senat.

2 927 cazuri de act sexual cu 

minor (CSM, 2011-2019)

8 543 cazuri de viol 

(CSM, 2011-2019)

 În România, legislația actuală prevede

pedepse destul de blânde pentru agresorii

sexuali cu victime minori.

 Doar 25,77% dintre persoanele

condamnate definitiv au primit pedeapsă

privativă de libertate cu executare, alți

50% de agresori având sentințe cu

suspendare.

 Urmările abuzurilor sexuale asupra copiilor sunt

serioase și au impact asupra dezvoltării fizice și

psihice a acestora. Printre cele mai întâlnite se

numără anxietatea, stresul asociat cu situațiile

prin care au trecut, dificultăți de concentrare

și de învățare, tristețe, sesnibilitate crescută,

comportament periculos etc.

Prin B528/2019:

 Cresc pedepsele minime pentru infracțiunile de act

sexual cu minor și act sexual cu minor în formă

agravantă, astfel încât în aceste cazuri să nu mai

poată fi soluționate prin condamnări cu suspendare

 Crește limita de vârstă de la care faptele de act

sexual cu minor sunt judecate ca având circumstanțe

atenuante, de la 15 la 16 ani

 Scade diferența de vârstă pentru care faptele de act

sexual cu minor nu sunt sancționate, de la 3 la 2 ani

Statul român a pierdut

toate cele trei cauze

de infracțiuni care

privesc viața sexuală cu

victime minori,

judecate la CEDO.
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Două Generații sub același acoperiș

4 901 148 cetățeni cu vârsta de

peste 60 de ani – 25,09% din totalul

populației (INS, 2018)

65% din tinerii din România

locuiesc în spații

supraaglomerate (Eurostat,

2017)
Prin B 560/2019:

 Scutirea de la plata impozitului pe venit și a

impozitului pe locuință în cazul pensionarilor

pentru limită de vârstă, pensie anticipată sau

pensie anticipată parțială în sistemul public de

pensii, pentru veniturile obținute din închirierea

unui spațiu de locuit către elevi, studenți sau tineri

care părăsesc sistemul de protecție, cu vârsta mai

mică de 26 de ani

 Venituri în plus, creșterea gradului de

independență financiară, creșterea calității vieții

 Limitează izolarea socială și încurajează sprijinul

și dialogul dintre generații

 Spații de locuit mai accesibile și mai bine

plasate

 Scăderea riscului de a renunța la studii pentru

tinerii proveniți din medii defavorizate

 Reducerea presiunii financiare

 Creșterea opțiunilor de accesare a unei

locuințe pentru tinerii ieșiți din sistemul de

protecție

Beneficii pentru persoanele vârstnice:

Beneficii pentru tineri:

B 560/2019 – depus și înregistrat la Senat. 

Urmează să intre în procedura parlamentară, cu 

dezbateri în comisiile de specialitate de la 

Senat.
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Căsătoriile în rândul minorilor

Inițiativă depusă la Senat. Urmează să intre în 

parcursul legislativ, cu dezbateri la comisiile 

permanente din Senat.

2 082
fete cu vârste între 15 și 17 ani, 

căsătorite 
Recensământul Populației, 2011

Căsătoriile în care cel puțin unul dintre soți este minor reprezintă o

încălcare a drepturilor copilului și a principiului conform căruia decizia

referitoare la căsătorie trebuie luată în deplină cunoștință de cauză în

legătură cu ce presupune acest pas.

 Căsătoria înainte de vârsta majoratului înseamnă, de

cele mai multe ori, întreruperea parcursului

educațional, expunerea la sărăcie și la excluziune

socială, expunere la violență, sarcină și naștere înainte

de atingerea majoratului șamd.

 În forma actuală a legii, pentru motive temeinice, minorii cu vârste

de peste 16 ani se pot căsători. Pentru asta au nevoie de

încuviințarea părinților sau a tutorelui legal și de autorizarea dn

partea instanței de tutelă din zona în care minorul își are domiciliul.

De asemenea, mai este necesar și un aviz medical.

4 232
nașteri în cadrul căsătoriilor cu mame 

minore (vârste între 16 și 17 ani)

Eurostat, 2007-2016 

100 000
nașteri în rândul minorelor

Eurostat, 2007-2016

 Sunt abrogate articolele care fac referire la

posibilitatea încheierii căsătoriei în cazul

minorilor, astfel încât aceasta să nu mai fie

posibilă până la împlinirea vârstei de 18 ani

Prin această inițiativă:
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Pachet minim de servicii sociale pentru copii

Inițiativă legislativă coinițiată

transpartinic alături de UNICEF

~ 30% dintre copii din 

România trăiesc în 

sărăcie 

~ 300.000 de 

copii sunt în 

afara sistemului 

de educație

1.000.000 de copii

sunt spitalizați în
fiecare an

52.220 copii în 

sistemul de protecție 
din România

~ 10.000 de cazuri

de abuz împotriva

copiilor

raportate în 2018

18.000 mame 

adolescente 2018 –

primul loc UE

Prin Pachetul Minim de Servicii:

 Ne asigurăm că în fiecare comunitate există cel puțin un

asistent social, un asistent medical comunitar și un

consilier școlar.

 Împreună, aceștia vin în sprijinul copiilor vulnerabili și al

familiilor acestora, determinând nevoile lor și acordându-le

servicii în funcție de acestea.

 Acești trei profesioniști colaborează strâns în beneficiul

familiilor, lucrând totodată și cu actorii relevanți la nivel

local, precum primăria, ONGurile și alți parteneri din

comunitate.

Impact bugetar pentru primul an:

 0.47% Bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale

 1,17% Bugetul Ministerului Educației

 2,25 Bugetul Ministerului Sănătății

 0,067% Produs Intern Brut

B 551/2019 - Inițiativă depusă la 

Senat. Urmează să intre în parcursul 

legislativ, cu dezbateri la comisiile 

permanente din Senat.
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Indicatorul Social de Referință (ISR)

PLx 213/2018 – în lucru la Comisiile de la 

Camera Deputaților. Respinsă de Senat, deși a 

primit Raport favorabil de la Comisiile de 

specialitate.

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.

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.

 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.

 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.

 Propun 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 Pl-x 213/2018:
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Internship și voluntariat în cabinetele demnitarilor

PLx 245/2019 – adoptată de Senat, în lucru la 

Comisiile de la Camera Deputaților. 

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.

Pe parcursul mandatului am vorbit cu foarte mulți tineri care

își doresc să afle mai multe despre activitatea pe care o

desfășoară un parlamentar. De asemenea, printr-un stagiu de

internship, aceștia ar putea primi și o indemnizație, nu doar

experiența practică. Momentan nu au această posibilitate de a

încheia contracte cu birourile parlamentare, ci doar cu

instituții (Camera Deputaților sau Senatul).

 Propun modificarea Legii Voluntariatului nr.

78/2014, precum și a Legii Internshipului

nr. 176/2018 pentru a permite

desfășurarea activităților de voluntariat și

internship în cadrul cabinetelor

parlamentare.

Astfel, tinerii vor putea să:

 Desfășoare activități practice în cadrul cabinetului unui 

parlamentar

 Cunoască specificului activității deputaților și senatorilor

 Dezvolte abilități profesionale legate de premisele unei 

viitoare cariere politice

 Facă tranziția de la sistemul de educație la piața muncii 

mult mai ușor

Prin PL-x 245/2019:
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Propunere privind Parteneriatul Civil

PLx 662/2018 - 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.

„Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților

publice, fără privilegii și fără discriminări.”

Constituția României, art. 16, alin (1)
În 2019, 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.

745.534 de cetățeni români

trăiesc în uniune consensuală,

adică 16.6% din totalul

persoanelor necăsătorite,

conform ultimului recensământ.

 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.

Avem datoria să oferim protecţie juridică acelor cupluri

care nu doresc să-şi schimbe statutul civil, dar sunt

dispuse să-şi oficializeze relaţia.

Atât Curtea Europeană pentru

Drepturile Omului (CEDO), cât şi

Curtea de Justiție a Uniunii Europene

au dat decizii cu privire la obligația ca

statele membre să asigure cadrul legal

necesar protejării drepturilor şi

intereselor cuplurilor ce trăiesc în

uniuni consensuale.

În România există

proximativ 20000 de

cupluri necăsătorite

care au cel puțin un

copil.
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Amendamente alte legi
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Îmbunătățirea Legii Adopției

Proiect pentru modificarea Legii 273/2004

privind procedura adopției

 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

Atestatul poate fi modificat de

maximum 2 ori pe decursul perioadei

de valabilitate. Atestatul este valabil

pe o perioadă de 3 ani, cu posibilitate

de prelungire, dacă părinții adoptatori

solicită o a doua adopție

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.

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.

Revizuirea consimțământului din partea părinților biologici

poate interveni în următoarele condiții:
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Îmbunătățirea Legii Adopției

Proiect pentru modificarea Legii 273/2004

privind procedura adopției

 Concediu de acomodare și

indemnizație - Părintele

adoptator va primi aceeași

indemnizație pe care o

primește părintele biologic al

unui copil.

 Desemnarea aceluiași 

manager de caz pentru 

grupurile de frați 
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Greu adoptabili, nu greu de iubit

Proiect pentru modificarea Legii 273/2004 privind

procedura adopției

 Deschiderea adopțiilor internaționale pentru copiii

declarați greu adoptabili, doar către persoanele din

statele care au ratificat Convenția de la Haga.

 Cetățenii români continuă să adopte cu prioritate,

adopția internațională fiind doar o soluție secundară în

ceea ce privește identificarea unei familii pentru copiii

greu adoptabili.

Ce înseamnă greu adoptabil?

 Copiii cu profil greu adoptabili sunt acei copii pentru

care s-a încercat procedura de adopție la nivel național

în repetate rânduri, însă nu a avut succes. În general,

aceștia prezintă probleme de sănătate, semne vizibile

ale unei etnii sau o vârstă crescută.
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Greu adoptabili, nu greu de iubit

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.

ANPDCA

ANPDCA verifică dacă dosarul familiei

este complet și conform legislației în

vigoare pe teritoriul RO.

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.

După ce managerul

de caz validează

cererea familiei,

continuă procesul

de potrivire.

Familia vine în România, merge în locul

unde se află copilul, face vizite de

acomodare supravegheate de DGASPC-

ul local în grija căruia este copilul.

Dacă totul este în regulă,

se trimite dosarul la

Tribunal, pentru

încuviințarea adopției.

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.

Familia care vrea să adopte este

verificată de agenția națională

din țara de unde provine (doar

state membre semnatare ale

Convenției de la Haga).

Folosirea unui sistem 

informatic asigură 

trasabilitatea și 

transparența 

proceselor de 

adopție 

internațională.

Procedura de adopție în cazul adopției internaționale Vizualizați întregul raport AICI

https://oanabizgan.com/wp-content/uploads/2019/12/20191121_Raport_Procesul-de-Adop%C8%9Bie-din-RO.pdf
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Legea privind protecția și drepturile copilului

Proiect pentru modificarea Legii 272/2004 privind

privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 Includerea în definiția familiei substitutive a persoanelor,

familiilor și asistenților maternali care asigură creșterea

și îngrijirea copilului

 Posibilitatea ca o persoană sau o familie să ia în

plasament un copil din altă unitate administrativ-

teritorială, dacă interesul superior al copilului o impune

 Pentru reintegrarea copilului în familie este necesar ca

părinții să urmeze cursuri de consiliere pentru

dezvoltarea abilităților parentale

 Colaborarea dintre DGASPC-uri și furnizori privați de

servicii de prevenire a deparării copilului de familie și

servicii de protecție specială.

 Respectarea confidențialității și a datelor personale în

procesul de stabilire a măsurilor de protecție.

 Ministerul Educației și instituțiile cu atribuții în sistemul

educațional sunt obligate să întreprindă activități pentru

prevenirea și combaterea bullying-ului și a altor forme

de violență.

 Instituțiile de învățământ au obligația de a include

măsuri specifice pentru combaterea tuturor formelor de

violență în regulamentul școlar propriu.

 Obligația de a notifica de îndată autoritățile locale cu

privire la intenția părintelui de a pleca în străinătate

 Obligativitatea pentru instituțiile de învățământ să

notifice DGASPC-urile în situațiile în care copilul are mai

mult de 50 de absențe nemotivate înregistrate. DGASPC-

urile au obligativitatea de a face toate demersurile

necesare pentru a rezolva situația, inclusiv de a solicita

organele de poliție în cazuri de abuz.
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Programul O casă, O familie

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea

programului Prima Casă

Prin acest amendament:

 Conform Băncii Naționale Române, programul Prima

Casă ar trebui să aibă un caracter social: ”el trebuie

să se adreseze în mod special celor care au resurse

mai puține, nu pentru case de vacanță” – Director

Direcție Stabilitate Financiară

16 000
Garanții ale programului pentru 

primele 8 luni din 2018

220 000
De români au accesat acest un credit 

Prima casă de la lansare (2018)

20 000
De locuințe disponibile pentru acest 

credit în anul 2018

 Extindem termenul de „venit eligibil”, astfel încât toate

formele de suport primite din partea statului, conform

reglementărilor privind asistența socială, să fie luate în

considerare (ex: indemnizație persoană dizabilități)

 Sprijin real al persoanelor din categorii vulnerabile:

 reducere de două puncte procentuale din rata

dobânzii creditului acordat

 garantarea în proporție de maximum 100% pentru

creditele ipotecare obținute de aceste persoane în

cadrul programului.

Asigurarea principiului egalității de șanse:

persoanele din categoriile vulnerabile vor 

putea accesa creditele pentru 

achiziționarea sau extinderea locuinței.
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Alte legi

Legea bugetului de stat pentru 2017:

 Alocarea de fonduri suplimentare pentru un

Program de Interes National pentru

repararea şi consolidarea centrelor de zi și

de primire a victimelor pentru violență

domestică, înființarea de servicii sociale şi

echipe specializate care să victimele violenței

domestice şi pentru formarea unei rețele

resurse pentru promovarea femeilor în

procesele de decizie politică și publică.

 Alocarea a 950.000 lei pentru demararea

studiilor și a proiectelor de construcție și

consolidare a 242 de centre de sănătate

primară (CSP)

 Alocarea sumei de 150.000 lei pentru

expertizarea tehnică a tuturor unităților

spitalicești din România în vederea realizării

unor proiecte de reabilitare și modernizare

Legea nr. 217/2003 privind violenţa domestică:

 Obligativitatea de a introduce în 

curriculum educația pentru 

egalitate de gen

 Alocarea bugetului necesar și de 

către Consiliul General al 

Municipiului București

21.840 de cazuri de violență 

domestică (2018)

Aprobarea OUG nr.23/2017:

 Organizarea şi funcţionarea Consiliului Economic şi Social:

reprezentarea organizațiilor care militează pentru drepturile

omului, inclusiv ale drepturilor femeilor, tineretului şi copiilor

în plenul acestui organism, din cota alocată societății civile.

Proiectul de act normativ al Legii Prevenției 

 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.

76% victime femei
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Monitorizare și follow-up
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Combaterea hărțuirii stradale

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

Hărțuirea stradală 

NU este flirt!

Campanie de conștientizare 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

 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).

Ghid pentru implementarea prevederilor legale din L232/2018: 

http://www.cdep.ro/interpel/2019/i2123B.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2019/r2123B.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2019/i2373B.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=_t8stMkJCog
https://www.youtube.com/watch?v=Ab0o-wqaZRs
https://oanabizgan.com/wp-content/uploads/2019/07/20190513_Ghid-hărțuire-stradală-prezentare.pdf
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Combaterea hărțuirii stradale

 București – aici

 Brașov - aici

 Alba - aici

 Brăila - aici

 Bistrița-Năsăud – aici

 Craiova – aici

Campanie de conștientizare asupra fenomenului

 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:

 Constanța – aici

 Giurgiu – aici

 Maramureș - aici

 Neamț - aici

 Vaslui - aici

http://www.necuvinte.ro/stiri/saptamana-prevenirii-criminalitatii-3/
https://ziua-online.ro/info/saptamana-prevenirii-criminalitatii-3-7-iunie-2019-la-brasov
https://ziarulunirea.ro/foto-sute-de-elevi-consiliati-despre-prevenirea-delincventei-juvenile-si-concurs-de-desene-pe-asfalt-organizat-pentru-cei-mai-mici-in-prima-zi-a-saptamana-prevenirii-criminalitatii-527173/
https://adevarul.ro/locale/braila/ce-amenzi-prevedelegea-hartuirea-stradala-puteti-apara-persoanele-faccomentarii-aluzii-sexuale-pipaie-urmaresc-1_5cf93229445219c57e80bce2/index.html
https://www.observatorbn.ro/2019/06/06/actiune-de-prevenire-a-violentei-domestice-prin-art-performing/
https://www.teleucraiova.ro/2019/06/05/prevenirea-violentei-domestice/
http://www.radioconstanta.ro/2019/06/06/cernavoda-saptamana-prevenirii-criminalitatii-la-doua-licee-din-oras/
https://jurnalgiurgiuvean.ro/jandarmeria-si-politia-actiuni-comune-de-prevenire-a-violentei/
https://ziarmm.ro/maramures-despre-hartuirea-stradala-in-saptamana-prevenirii-criminalitatii/
http://stiripiatraneamt.ro/2019/06/saptamana-prevenirii-criminalitatii-in-perioada-3-7-iunie/
https://jurnaldebarlad.ro/start-la-saptamana-prevenirii-criminalitatii/
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Emiterea ordinului de protecție provizoriu

Interpelări către Ministerul Afacerilor Interne: 

 Interpelarea nr. 2236B/26.03.2019: textul disponibil aici, 

răspunsul din paretea MAI disponibil aici; răspunsul din 

partea MJ disponibil aici
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35 623 de cazuri de violență 

reclamate în primele 11 luni 

ale anului 2018, conform 

IGPR

 București – 193

 Brăila – 72

 Vaslui – 59

 Vâlcea – 53

 Prahova – 51

 Sibiu – 8

 Covasna – 9

 Ilfov – 10

 Ialomița – 11

 Timiș - 12  

Top județe care au emis ordine de protecție 

provizorii

Cele mai puține ordine de protecție

provizorii au fost emise în: 

http://www.cdep.ro/interpel/2019/i2236B.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2019/r2236B.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2019/2r2236B.pdf
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Monitorizare închidere centre rezidențiale

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.

Adrese solicitare informații DGASPC

 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.
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Situația copiilor din centrele eligibile 
pentru închidere
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Copii transferați din centrele de tip rezidențial 
eligibile pentru închidere

*În perioada decembrie 2018-mai 2019

În case de tip familial

Integrați în familia extinsă

La asistenți maternali

În familii de plasament

http://www.cdep.ro/interpel/2019/i2176B.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2019/r2176B.pdf
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Monitorizare situații abuz asupra copiilor

Interpelare către Ministerul Muncii și Justiției Sociale

 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.

Adrese solicitare informații DGASPC

 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.
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75

962 999

77
446 574

58

6145
6502

753

224 161 12

Tipuri de abuzuri

Abuz fizic Abuz emoțional Abuz sexual Neglijare Exploatare

17431

17313

1544

8192

8107

788

2017

2018

2019

Implicarea profesionștilor

Sesizări Profesioniști Total sesizări

În 95% dintre cazurile raportate în 2018,

abuzatorul a fost un membru din familie.

În cazurile de abuz sexual, 80% dintre

victime sunt fete.

http://www.cdep.ro/interpel/2018/i1954B.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2018/r1954B.pdf
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Soluționare abuzuri sexuale asupra copiilor

Interpelare către Ministerul 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).
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 Din totalul de cazuri de act sexual cu un minor, pe 

rolul judecătorilor, doar 42,17% cazuri au sfârșit 

prin condamnări definitive. 

 Dintre acestea, 50% au reprezentat executare cu 

suspendare și doar 25,77% dintre cazuri s-au 

finalizat cu executare în detenție. 

 Dintre persoanele condamnate la executare în 

detenție, aproximativ 88% au primit pedepse mai 

mici de cinci ani.  

Conform datelor Ministerului Justiției – 2017: 

http://www.cdep.ro/interpel/2018/i1468B.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2018/r1468B.pdf
http://www.cdep.ro/interpel/2018/2r1468B.pdf


www.oanabizgan.com  Decembrie 2019

0800 500 333 – sprijin pentru victimele violenței domestice

Solicitare Agenția Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați

 privind numărul unic gratuit care poate fi apelat în cazuri de violență 

domestică (0800 500 333) - care este sprijinul real oferit persoanelor 

care apelează, care este procedura și care sunt rezultatele reale, 

după aproximativ 4 ani de existență a acestei linii?

 Mai multe detalii AICI

2016 2017 2018 2019

Femei 973 1514 1284 901

Bărbați 255 366 287 183

Distribuția pe ani

Femei Bărbați

Total 5763

1091

4672

Apel 

0800 500 333 

Se stabilește 

identitatea 

apelantului

Un apel se transformă într-un caz în momentul în care 

victima solicită intervenția autorităților.

Consilierul îi oferă 

apelantului toate 

informațiile de care 

are nevoie

Numărul special destinat victimelor poate fi 

apelat în mai multe situații, de la violență 

domestică până la trafic de persoane. 

Pentru fiecare dintre aceste situații 

procedura este diferită, fiind adaptată la 

situațiile respective.

https://oanabizgan.com/0800-500-333-sprijin-pentru-victimele-violentei-domestice/
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Campania Girl2Leader

 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.

În cele patru zile, evenimentele s-au desfășurat 

la Parlamentul României, la Palatul Cotroceni și 

la sediul Băncii Mondiale din București.

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.

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.
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Monitorizare și follow-upCampania #Girl2Leader Lead like a girl!
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Now We´re Talking @GirlUP Romania Educație @UNICEF RomaniaSimPRO România @SSUB 

Discurs în House of 

Commons, UK Young Global Leaders Summit @WEFÎntâlnire – antreprenoriat în rândul tinerilor
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Filmare material promovare #Girl2Leader Romania @Women Political Leaders Summit 
Împreună pentru #StopVIF 

Parlamentul României

Campania #NoHateNoFear

@APCE

Combaterea violenței împotriva femeilor @Comisia 

Europeană
Combaterea hărțuirii stradale @IGPR
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Schimb de bune practici

Enfance & Familles d'Adoption 
Marșul Îngerilor @Consiliul Tinerilor 

Instituționalizați
Dezbatere adopții Brașov

Vești bune din plenul 

Camerei Deputaților O familie pentru fiecare copil @Tzubys Kids

Dezbateri adopție internațională @Parlamentul 

României
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Vital Voices Engage Fellows Farewell Mr Ambassador!Ziua Europei

Protest #StopVIF Young Global Leaders FellowsTrade & Business, Romania - US
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Activitate parlamentară internațională

Interpelare către Ministerul Justiției

Women Political Leaders Summit

Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

International Renewable Energy Forum

Vilnius, Lituania

Bruxelles, Belgia

Women´s Economic Empowerment

Combating violence against women

Women Rights in Troubled Times

YGL Learning Journey

OECD

Paris, Franța

Council of Europe (PACE)

Strasbourg, Franța

Roma Women Conference 

Londra, Anglia

Women MPs of the World Conference

San Francisco, California

Dublin, Irlanda

WEF - Young Global Leaders Summit

International Congress of Women MPs

WEF – Apolitical Academy

Phoenix, Arizona

Vital Voices Fellowship Program
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Program activități 2020

27 ianuarie – 03 februarie

 Întâlnire Vital Voices Engage Fellowship, Franța 

02 martie – 05 martie

 Campanie #Girl2Leader, București

09 martie – 13 martie

 Vital Voices Awards, Washington DC

13 iunie – 21 iunie

 Întâlnire Vital Voices Engage Fellowship, TBD

30 august – 01 septembrie

 YGL and Alumni Annual Summit 2020, Whistler, Canada

09 octombrie – 12 octombrie

 YGL Public Leadership Programme, New York, USA
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Monitorizare și follow-up

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


