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#RockThisCountry – Mai mult decât un motto
Am decis să mă implic în momentul când mi-a fost clar că e de
datoria noastră, a tuturor să schimbăm, în bine, România.
Incendiul de la #Colectiv a fost momentul meu de inflexiune. În
mod clar, corupția a fost o cauză, dar și noi, când ne întoarcem
privirea de la problemele din societate suntem, de fapt, complici
la toate inechitățile care au loc.
Mi-am promis că voi face tot ce ține de mine pentru schimbare.
Patru ani și 15 legi mai târziu, dintre care una ce asigură
tratament gratuit supraviețuitorilor incendiului de la Colectiv, mă
simt mai puternică, mai utilă și mai relevantă ca oricând.
#RockThisCountry nu a fost pentru mine doar un motto, ci a fost
modul cum eu am ales să fac politică.
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4 ani de mandat.
4 ani de #RockThisCountry

Mandatul meu în Parlament se încheie. Am adus teme ca egalitatea de șanse și
justiția socială pe agenda Parlametului României. Drepturile femeilor, ale
copilului, și lupta continuă împotriva abuzului și discriminării mi-au ghidat
activitatea în tot acest timp.
Mi-am dorit ca în urma mea să rămână ceva concret – schimbări în bine pentru
oameni. România nu mai are nevoie de „generații de sacrificiu”, ci de
politicieni gata să colaboreze și să muncească în slujba oamenilor.
Mi-am asumat transpunerea în acțiuni concrete a Obiectivelor de Dezvoltare
Durabilă ale Agendei 2030. Pentru mine, aceste ODD nu sunt doar un deziderat,
ci pietre de temelie pentru societatea în care vrem să trăim. Iar lupta aceasta
poate fi dusă doar cu pasiune, determinare și profesionalism.
Am trecut 15 legi, toate prin colaborare transpartinică și multe dintre ele cu
unanimitate de voturi. Am reușit pentru că întotdeauna am știut de ce
muncesc și niciodată nu am renunțat la lucrurile în care cred.
Dintre toate realizările mele profesionale de până acum, să servesc oamenii în
Parlament a fost de departe cea mai mare onoare și un privilegiu.
Sunt Oana Bîzgan, deputată independentă, Young Global Leader și Vital Voices
Fellow. Putem să construim un viitor mai bun! Împreună, nu divizați.
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Raport de mandat.
4 ani de #RockThisCountry
Activitatea parlamentară în numere...
15 legi inițiate și trecute
20 legi co-inițiate și trecute
11 propuneri legislative inițiate aflate încă în procedură parlamentară
110 luări de cuvânt

100 întrebări și interpelări
55 declarații politice
25 propuneri legislative inițiate
75 propuneri legislative semnate aflate încă
în procedură parlamentară

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.
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Top instituții interpelate

Legi promulgate
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Legea nr. 118/2019 – Registrul infractorilor
sexuali
Problema: incidența ridicată a agresiunilor sexuale
și rata de recidivă ridicată (70%)
Prin Legea nr. 118/2019:

 Am creat Registrul Infractorilor Sexuali – instrument de
identificare și monitorizare a persoanelor condamnate de
infracțiuni sexuale, precum viol, act sexual împotriva unui
minor, pornografie infantilă etc.
 Registrul conține: date de identificare, date genetice sau
probe dactiloscopice
 Înainte de angajarea în domenii vitale, angajatorii trebuie
să solicite candidatului un extras din acest registru

946 cazuri de viol înregistrate (ianuarie-iunie 2019)
*Poliția Română 2019, via Mediafax

11 470 de cazuri de act sexual cu minor și
victime copii, înregistrate la CSM în ultimii 9 ani*
*Consiliul Suprem al Magistraturii, 2019

Rezultate: la un an de la implementarea registrului:
45 000* de persoane fac
deja obiectul Registrului

180 000* de extrase de
pe registru emise

*Poliția Română, Ianuarie 2020

*Poliția Română, Ianuarie 2020

Cum funcționează, concret, Registrul?

Agresorul este luat în
evidență în Registru

Caz de agresiune sexuală,
autor condamnat

Poliția poate monitoriza
agresorii

Persoanele care doresc să se angajeze în
școli, spitale, centre pentru dizabilități
trebuie să prezinte un extras din Registru

Registrul permite Poliției să monitorizeze agresorii sexuali și să comunice
cu autoritățile altor state despre aceste cazuri, într-un efort comun de
protejare eficientă a tuturor cetățenilor.
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Legea nr. 217/2020 - Pedepse mai mari pentru
agresiunile sexuale și trafic de persoane
Problema: incidența crescută a cazurilor de agresiune
sexuală și pedepsele blânde pe care le primesc
agresorii, comparativ cu traumele suferite de victime

Prin Legea nr. 217/2020:
Creșterea pedepselor minime pentru: viol,
act sexual cu minor, trafic de persoane,
pornografie infantilă etc.
Introducerea arestului preventiv și pentru
agresiunile de act sexual cu minor, racolare
de minori în scopuri sexuale, ultraj contra
bunelor moravuri.

8 543 cazuri de viol
(CSM, 2011-2019)

2 927 cazuri de act sexual cu minor
(CSM, 2011-2019)

74,3% dintre cazurile de act sexual cu un minor –
pedepse cu suspendare, în libertate*
25,7% dintre cazurile de act sexual cu un minor –
pedepse în închisoare
*Ministerul Justiției, 2017

Extinderea situațiilor considerate agravante – în cazurile când agresorul locuiește cu victima,
dacă viața victimei este în pericol (anterior – dacă victima a suferit vătămare corporală), când
agresorul este major etc.
Introducerea imprescriptibilității pentru faptele de viol și act sexual cu un minor, astfel încât
acestea să poată fi judecate în orice moment, indiferent de timpul scurs de la producerea lor.
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Legea nr. 232/2018 – Combaterea hărțuirii
stradale
Problema: incidența cazurilor ridicate de hărțuire în spațiul public
Hărțuirea stradală
NU este flirt.
8 din 10 românce nu se simt în siguranţă pe stradă noaptea

7 din 10 românce nu se aşteaptă ca vreo altă persoană să
intervină dacă sunt hărţuite pe stradă
Cum se manifestă hărțuirea stradală?






comentarii sau aluzii sexuale
comportament cu tentă sexuală
atingeri nepotrivite
urmăriri
amenințări cu violul

Rezultate:
 Interzicem toate formele de hărțuire în spații
publice
 Sancțiuni: amenzi între 3 000 și 10 000 lei.

Ce poți face ACUM, într-o situație de hărțuire?
Sună la 112 sau mergi la cea mai apropiată
secție de poliție! Agresorul poate fi amendat cu
până la 10 000 lei!
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Legea nr. 167/2020 - Hărțuirea psihologică la locul
de muncă
Mulți dintre români se confruntă cu situații de hărțuire la locul de muncă. În lipsa unei legislații
care să îi protejeze, rezultatele lor sunt afectate, la fel și bunăstarea lor psihică sau fizică.

Ghidul de implementare a
legii poate fi consultat AICI

Prin Legea nr. 167/2020:
 Am modificat și completat 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.

Forme ale hărțuirii la locul de muncă:

conduită ostilă sau nedorită
comentarii verbale
acțiuni sau gesturi ale angajatorului, ale
superiorului ierarhic sau ale colegilor
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Consecințe:







disfuncții fizice, psihologice sau sociale
izolare și insecuritate
probleme familiale și probleme economice
nesiguranță, conflicte și absenteism
schimbarea locului de muncă

Legea nr. 186/2019 – Acces egal la sănătate
 Dreptul la sănătate este un drept garantat prin
Constituție și valabil pentru orice cetățean. Însă
persoanele fără acte de identitate (implicit fără CNP)
nu există din punct de vedere legal și nu pot exercita
acest drept. Astfel, ele sunt expuse la riscuri precum:
abuz, sărăcie, violență ori trafic de persoane.

10 000
Persoane trăiesc fără documente de identitate
trăiesc în România*
*Conform estimărilor Poliției Române, 2016

Prin Legea nr. 186/2019:

Cum se aplică legea?

 Redăm copiilor fără CNP accesul nedescriminatoriu la servicii gratuite de sănătate și
la alte drepturi care derivă din dobândirea unei identități – acces la educație și servicii
sociale
 Reducem numărul persoanelor fără identitate

Minorul care are nevoie de îngrijiri să prezintă la medic. Personalul medical are obligația de a îl
trata în conformitate cu nevoile prezente și de a anunța autoritățile competente, care vor
demara procedura de eliberare a actelor de identitate.
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Legea nr. 221/2019 – Acces egal la educație
 Dreptul la educație este un drept garantat prin
Constituție și valabil pentru orice cetățean. În lipsa
documentelor de identitate, copiii nu pot fi înscriși
la școală și sunt expuși unor riscuri precum
analfabetism și sărăcie, violență, abuz sau trafic de
persoane.

„Învăţământul de stat este gratuit, potrivit legii.”
*Constituția României, Art. 32

Prin Legea nr. 221/2019:

Cum se aplică legea?

 Redăm copiilor fără CNP accesul nedescriminatoriu la educație și la alte drepturi
care derivă din dobândirea unei identități – acces la servicii de sănătate și
servicii sociale
 Ne asigurăm de reducerea numărului persoanelor fără identitate

Minorul de vârstă școlară se prezintă la unitatea de înățământ. Reprezentanții instituției au
obligația de a primi copilul la școală și de a anunța autoritățile competente, care vor demara
procedura de eliberare a actelor de identitate.
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Legea nr. 286/2018 – Creștere vârstă de
instituționalizare
Situația copiilor din sistemul de protecție:
 Copiii din sistemul de protecție ajung în servicii de tip
familial sau în centre rezidențiale, impropriu numite
orfelinate. Înainte de această lege, ei puteau fi trimiși
în centre de la vârsta fragedă de 3 ani, astfel:

<3 ani

49 765* în sistemul
de protecție

*ANDPDCA 2020

Familie extinsă

Asistent maternal

2

1

>3 ani

14 865* în servicii de tip
rezidențial

Familie plasament

3

Rămân în aceeași situație

1

2

Trimiși în centre de plasament

Rezultate:

3 ani

7 ani

Asigurarea unui cadru familial pentru copiii de până la 7 ani îmbunătățește șansele unei dezvoltări fizice și psihice potrivite
pentru copii, împreună cu șansele de a fi adoptat.| În plus, acest tip de protecție aduce și beneficii de ordin economic.
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Legea nr. 231/2020 - Pachetul minim de servicii
sociale pentru copii
Prin Legea nr. 231/2020:
 Fiecare comunitate beneficiază de un asistent social,
un asistent medical comunitar și un consilier școlar.
~ 40%* dintre copii din
România sunt expuși
riscului de sărăcie
*UNICEF

~ 400 000* de
copii sunt în
afara sistemului
de educație

1 000 000* de copii
sunt spitalizați în
fiecare an
*UNICEF

*UNICEF

 Acordăm sprijin pentru copiii aflați în situații de
vulnerabilitate și familiile lor; identificăm probleme și
oferim soluții
 Este asigurată cooperarea între actorii relevanți pe plan
local – primăria, ONG-urile și alți parteneri ai
comunității
Impact bugetar pentru primul an:

49 765 copii în
sistemul de protecție
din România*
*ANDPDCA, 2020

~ 10 000* de cazuri
de abuz împotriva
copiilor
raportate în 2018

18 000 mame
adolescente 2018*
*Salvați Copiii






0.47% Bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale
1,17% Bugetul Ministerului Educației
2,25% Bugetul Ministerului Sănătății
0,067% Produs Intern Brut

*UNICEF

Inițiativă legislativă coinițiată transpartinic alături de UNICEF
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Legea nr. 221/2020 – Recunoașterea nevoii de tratament
specializat pentru supraviețuitorii Colectiv

La 5 ani de la tragicul incendiu din clubul Colectiv, Parlamentul a adoptat o lege care asigură îngrijire și
recuperare medicală gratuite, atât în țară, cât și în străinătate, tuturor supraviețuitorilor afectați de incendiu.

Sursă foto: Necunoscută
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Legea nr. 256/2019 – Victimele nu trebuie să
suporte costuri abuzive
Înainte de modificare

Prin Legea nr. 256/2019:

Caz: O persoană este victima unui
accident sau a unei violențe și are nevoie
de îngrijiri medicale.

 Victimele infracțiunilor ori accidentelor cu autor
necunoscut nu vor mai plăti cheltuielile de spitalizare.

Poliția nu poate identifica făptuitorul,
deci nu are cine să acopere plata.

Impact bugetar:

Curtea de Conturi sesizează conducerea
spitalului, care nu poate recupera banii
de la un autor neidentificat.
Victima este chemată în instanță de
către spital. În majoritatea cazurilor,
victima are câștig de cauză, iar statul
trebuie să acopere cheltuielile cu
judecata și daune.
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Înainte de modificare:
+ Îngrijiri medicale victimă
+ Jurist spital
+ Administrativ spital
+ Costuri judecată victime
+ Încărcare tribunale

După modificare:
+ Îngrijiri medicale victimă

Creșterea Indicatorului Social de Referință (ISR)

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.

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

Rezultate:
 Indexarea anuală a ISR cu 100% din rata inflației –
indicatorul care reflectă creșterea anuală medie a prețurilor.

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

 Indexarea automată a ISR asigură standarde sociale minimale tuturor cetățenilor
 Eliminarea arbitrarului din metoda de indexare a ISR va aduce stabilitate socială și economică
 Elimină posibilitatea folosirii ISR ca element de campanie electorală
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Legi modificate prin amendamente admise
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Legea nr. 174/2018 - Prevenirea și combaterea
violenței domestice
Modificări în Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie, pentru armonizarea cadrului
legislativ românesc cu Convenția de la Istanbul.

Ordinul de protecție provizoriu
emis de către polițist, în situațiile
de violență domestică.

Introducerea
obligatorie
a
educației pentru egalitate de
gen în curricula școlară.

Alocarea bugetului necesar pentru
acțiuni
în
domeniul
violenței
domestice.

Cum funcționează ordinului de protecție provizoriu?

Caz de violență
domestică raportat
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Poliția intervine și
evaluează situația

În urma evaluării, polițistul
poate emite un ordin de
protecție provizoriu,
împotriva agresorului

În baza ordinului, Poliția are
obligația de a scoate agresorul
din locuință, pentru 5 zile

Legea 40/2020 - Programul O familie, o casă
Accesul persoanelor din categorii vulnerabile la programul O FAMILIE, O CASĂ
 Conform Băncii Naționale Române, programul O familie, o casă
ar trebui să aibă un caracter social. Înaintea acestei modificări,
beneficiile de asistență socială acordate de stat grupurilor
vulnerabile nu erau considerate eligibile la calculul finanțării.
Astfel, de cele mai multe ori, persoanele din categoriile
vulnerabile nu aveau acces la program.

Garanții ale programului pentru
primele 7 luni din 2019*

Rezultate:

De români au accesat un credit
Prima casă de la lansare (2019)*

 Extinderea „venitului eligibil” - suportul primit din partea
statului, conform reglementărilor privind asistența socială (ex:
indemnizație persoană dizabilități)
 Sprijin real persoanelor din categorii vulnerabile:
 reducere 2% din rata dobânzii creditului acordat
 garantarea, de maximum 100% pentru creditele
ipotecare obținute în cadrul programului
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11 427

279 179
~25 miliarde lei
Valoarea totală a garanțiilor sau
promisiunilor de garantare în cadrul
programului*
*Ministerul Finanțelor Publice, Iulie 2019

Legea nr. 268/2020 - Îmbunătățirea Legii Adopției
Fiecare copil are dreptul de a crește și a se dezvolta în cadrul unei familii. Adopția este cea mai bună soluție pentru copiii
din sistemul de protecție.
Rezultate:

Căutarea familiei biologice pentru
încuviințarea adpoției nu va mai fi
necesară.

Copiii rămân adoptabili până la vârsta
de 18 ani.

Desemnarea aceluiași manager de caz
pentru grupurile de frați.

Beneficii similare celor de care se
bucură părinții biologici pentru
părinții adoptatori.

Introducerea de sancțiuni financiare
pentru angajații care nu respectă
interesul superior al copilului.

Valabilitate extinsă pentru atestatul
de adoptator.
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Legea privind protecția și drepturile copilului
Modul în care ne protejăm copiii ori alte categorii de persoane vulnerabile spune extrem de multe despre noi, ca țară.
Aveam nevoie urgent de o reformă a sistemului de protecție a copilului, pentru a ne asigura că interesul superior al copilului
este întotdeauna respectat.
Rezultate:
Intoducerea plasamentului într-o altă unitate administrativ-teritorială, dacă interesul superior al copilului o impune.

Respectarea confidențialității și a datelor personale în procesul de stabilire a măsurilor de protecție.
Extinderea definiției familiei substitutive îndreptățită să aibă grijă de un copil din sistemul de protecție.
Cursuri și consiliere pentru dezvoltarea abilităților parentale pentru părinții care doresc reintegrarea copilului în
familie.
Colaborarea dintre DGASPC-uri și furnizori privați de servicii de prevenire a separării copilului de familie și servicii
de protecție specială.
Ministerul Educației și instituțiile cu atribuții în sistemul educațional sunt obligate să își asume rolul de a proteja
copiii de bullying și alte forme de violență.
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Inițiative în procedură parlamentară
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Imprescriptibilitatea infracțiunilor de natură sexuală

Traficul de persoane și faptele de
natură sexuală produc traume
grave supraviețuitoarelor, ceea
ce duce la întârzierea raportării
acestor fapte către autorități.

România este considerată
„țară sursă” pentru traficul de
persoane.

Fapte
precum
traficul
de
persoane sau traficul de minori,
proxenetismul sau pornografia
infantilă sunt adesea săvârșite de
grupuri infracționale organizate
care sunt greu de destructurat.

Rezultate preconizate:
Eliminarea prescriptibilității pentru trafic de minori, trafic de persoane, proxenetism, pornografie
infantilă și agresiune sexuală
Pedeapsa cu închisoarea pentru persoanele care au fost martore la fapte contra vieții, de natură
sexuală. de trafic și exploatare a persoanelor vulnerabile sau care au avut ca urmare moartea unui
minor și nu rapoartează autorităților informațiile pe care le dețin.

B 638/2020 - Inițiativa a fost depusă la Senat, a primit
avize favorabile din partea Consiliului Economic și
Social și a Consiliului Legislativ.
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Îmbunătățirea calității vieții pentru persoanele cu dizabilități
În România trăiesc 853 465 persoane cu dizabilități, conform Ministerului Muncii și Protecției Sociale. Fiecare dintre ele
are dreptul de a trăi demn și de a participa activ în comunitățile din care face parte.
Rezultate preconizate:
Prin PL-x 570/2019:

Servicii sociale
Introducem tichete de tratament care pot fi
folosite și în clinicile de recuperare private
Măsuri financiare
Acordăm credite garantate de stat pentru
achiziționarea unui autovehicul sau adaptarea
unei locuințe
Transport
Introducem transportul aerian ca alternativă la
modalitățile clasice de transport, inclusiv pentru
însoțitorii copiilor cu handicap grav și accentuat,
(în prezența acestora)

Accesibilitate
Modificăm condițiile în care este obținut
acordul pentru construirea rampelor și a
altor mijloace de acces în clădirile de locuit
Introducem un termen pentru construirea
căilor de acces
Introducem sancțiuni pentru nerespectarea
prevederilor legale de accesibilizarea
clădirilor de locuit

PL-x 569/2019 - Inițiativa a fost adoptată
de Senat și este în lucru la comisiile de
specialitate din Camera Deputaților.
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PL-x 570/2019 - Inițiativa a fost adoptată
de Senat și este în lucru la comisiile de
specialitate din Camera Deputaților.

Două Generații sub același acoperiș
 Cele mai multe persoane vârstnice din orașele mari din
România, trăiesc singure și se izolează, treptat, de societate.
 Pe de altă parte, tinerii, în special elevii de liceu, studenții și
tinerii ieșiți din sistemul de protecție, se confruntă cu costul
ridicat al chiriei, care de multe ori nu se traduce și prin
condiții de locuire corespunzătoare.

4 955 702 pensionari (MMPS, 2019)
65% din tinerii din România locuiesc
în spații supraaglomerate (Eurostat,
2017)

Rezultate preconizate:
 Scutirea de la plata impozitului pe locuință, precum și de la plata impozitului pe veniturile obținute din închirierea unui
spațiu de locuit, pentru pensionarii care își închiriază locuințele către elevi, studenți sau tineri care părăsesc sistemul de
protecție.

Locuință închiriată 50%

Impozit pe locuință: -50%
Impozit pe venit: 0

Cooperare între generații

Un pensionar care locuitește singur își poate închiria parțial locuința unui elev, student sau unui tânăr care părăsește
sistemul de protecție a statului. Impozitul pe venit obținut din chirie nu va mai fi plătit, la fel ca și procentul din impozitul
pe locuință proporțional cu suprafața închiriată. În plus, pensionarul va putea interacționa cu chiriașul, în timp ce tinerii vor
avea alternative competitive atât ca preț, cât și ca facilități, pentru locuințele disponibile în oferta imobiliară.

PL-x 208/2020 – a trecut de Senat. Este
dezbătut în comisiile de specialitate de la
Camera Deputaților.
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Interzicerea căsătoriilor în rândul minorilor
Problema: numărul mare al mamelor adolescente din România. Chiar dacă am ratificat Convenția CEDAW, discriminarea de
gen afectează încă femeile din România în diverse forme, iar căsătoriile înainte de vârsta majoratului și sarcina la minore
sunt printre cele mai grave.

2 082

100 000

fete de 15-17 ani, căsătorite

nașteri în rândul minorelor

Recensământul Populației, 2011

Eurostat, 2007-2016

12 906

mame <19 ani sunt la prima naștere

3.657 la a doua
673 la a treia
Salvați Copiii, 2018

 În prezent, minorii cu vârste de peste 16 ani se pot căsători, cu acordul părinților
 Căsătoriile în rândul minorilor reprezintă o încălcare a drepturilor copilului și presupune, 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.

Rezultate preconizate:
 Abrogarea articolelor care fac referire la posibilitatea încheierii căsătoriei în cazul minorilor
 Îmbunătățirea măsurilor de protecție a copilului – stabilirea paternității prin procedură administrativă.

PL-x 214/2020 – a trecut de Senat. Este
dezbătută în Comisiile de specialitate de la
Camera Deputaților.
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Internship și voluntariat în cabinetele demnitarilor

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).

Rezultate preconizate:
 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

PLx 245/2019 – adoptată de Senat, în lucru la
Comisiile de la Camera Deputaților.
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Propunere privind Parteneriatul Civil
„Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților
publice, fără privilegii și fără discriminări.”
Constituția României, art. 16, alin (1)

745 534 de cetățeni români trăiesc în uniune
consensuală, adică 16.6% din totalul persoanelor
necăsătorite, conform ultimului recensământ.

Avem datoria să oferim protecţie juridică acelor cupluri
care nu doresc să-şi schimbe statutul civil, dar sunt
dispuse să-şi oficializeze relaţia.

În România există proximativ 20 000 de cupluri
necăsătorite care au cel puțin un copil.




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.

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.

Rezultate preconizate:
Acordăm tuturor cuplurilor care nu doresc să se căsătorească opțiunea de a
își oficializa relația și de a beneficia de anumite drepturi, în timp ce le
oferim și protecție juridică:




Îngrijire reciprocă în caz de boală
Susținere financiară reciprocă în conviețuirea comună
Protecție suplimentară pentru copii, în situațiile în care
doar unul dintre părinți este parte din cuplu – ex: în
situații de urgență medicală
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PL-x 662/2018 - Inițiativa a primit Raport de
respingere de la Comisia juridică, de disciplină
și imunități și se în lucru la comisiile din
Camera Deputaților.

Cauze pentru care lupt
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Egalitatea de șanse – soluție pentru
creștere economică sustenabilă
Problemele „celorlalți” sunt, de fapt, problemele noastre, ale tuturor. Inegalitatea prezentă în societate produce
multiple costuri, directe sau indirecte, iar rezolvarea acestor inegalități este soluția pentru o societate prosperă.

1.

România ar putea genera un plus de 19 miliarde de Euro în valoarea adăugată brut în PIB (aproximativ 11%)
dacă ar reuși să atingă paritatea de gen pe piața muncii

2.

În România, ca și în alte state, datele arată o legătură puternică între prezența femeilor și eficiența sau
rezultatele la nivel sectorial

3.

Singurul mod în care paritatea poate fi atinsă este dacă fundamentul condițiilor de evoluție pentru femei
este puternic – acest fundament presupune servicii sanitare, educaționale și sociale bine puse la punct,
care să rezolve problemele care se regăsesc, în prezent, în societate
Participare în piața muncii paritate

Sănătate

Educație

Servicii sociale
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Piața muncii

Creșterea producției și a
PIB
Externalități sociale

Greu adoptabili, nu greu de iubit
Vizualizați întregul raport AICI
Deschiderea adopțiilor internaționale pentru copiii cu
profil greu adoptabil
Ce înseamnă greu adoptabil?
 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.
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 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.

Prevenirea și combaterea traficului de persoane
Vizualizați întregul raport AICI
România este pentru al doilea an consecutiv la nivelul
Tier 2 Watchlist potrivit raportului întocmit de
Departamentul de Stat al SUA.

Vizualizați un ghid pentru prevenire AICI

7 pași pentru prevenirea și combaterea traficului de minori și alte persoane

1. Crearea aplicației
„CETĂȚEANUL” conectată cu 112
Raportarea,
monitorizarea
și
soluționarea, în timp real, a
cazurilor de trafic de persoane,
violență, abuz, hărțuire.

2. Identitate pentru
fiecare copil
Asigurarea documentelor de
identitate
pentru
toți
cetățenii.

5. Transport sigur și gratuit pentru
elevi și studenți
Transport gratuit – inclusiv județean
destinat elevilor și studenților.
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3. Educație pentru
copii și părinți

4. Formare pentru specialiștii
care interacționează cu victimele

Educație pentru copii și
părinți pe subiecte precum
abuz ori hărțuire sexuală –
recunoaștere și raportare.

Formare pentru specialiștii care
intervin, astfel încât să poată
recunoaște și acționa în situațiile
de abuz.

6. Noi secții specializate în infracțiunile
contra minorilor
Încurajarea studenților la drept să se
specializeze pe probleme de familie și
copii, prin oferirea de credite academice și
oportunități de promovare.

7. Informarea categoriilor vulnerabile
Aflate în locuințe sociale, centre de
plasament, adăposturi victime violență
domestică, persoane cu dizabilități,
persoane fără adăpost etc., sau prin
campanii de interes public și prin massmedia.

Monitorizare și follow-up
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Combaterea hărțuirii
Combaterea hărțuirii la locul de muncă:
Ghid de implementare a legii care interzice hărțuirea
psihologică la locul de muncă:
♦ Crearea unui ghid care să faciliteze implementarea legii
și să creeze o imagine clară a avantajelor pe care
aceasta le aduce, atât angajatorilor cât și angajaților.
Puteți citi întregul ghid aici.
Combaterea hărțuirii stradale:
Ghid pentru implementarea legii hărțuirii stradale:
 Realizarea unui ghid de cooperare și implementare a
Legii nr. 232/2018. 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.
Puteți citi întregul ghid aici.

Hărțuirea stradală
NU este FLIRT!

www.oanabizgan.com  Decembrie 2020

Campanie de conștientizare asupra fenomenului
hărțuirii stradale:
 Videoclip de conștientizare realizat împreună cu
reprezentanți
ai
Poliției,
organizațiilor
nonguvernamentale sau membrii ai societății civile
 Varianta scurtă a videoclipului poate fi urmărită aici,
filmul complet, aici.

Combaterea violenței domestice
Interpelări către Ministerul Afacerilor Interne
privind numărul ordinelor de protecție:
25 968 de cazuri de violență reclamate în
2019, conform IGPR

1000
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900

Ordine de
protecție
provizorii emise

800
700
600
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400

425
325

300
200

159

100
0
Rural

Urban

Ordine de
protecție
provizorii
transformate în
ordine de
protecție

0800 500 333 – linia națională gratuită pentru
situații de violență domestică

Apel
0800 500 333

Se stabilește
identitatea
apelantului

Consilierul îi oferă
apelantului toate
informațiile de care
are nevoie

Un apel se transformă într-un caz în momentul în care
victima solicită intervenția autorităților.
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Monitorizare închidere centre rezidențiale
Situația copiilor din centrele eligibile
pentru închidere

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.

3553

4000
3000

1664

2000
1000
0
Total

Cu dizabilități

Adrese solicitare informații DGASPC
Copii transferați din centrele de tip
rezidențial eligibile pentru închidere
*În perioada decembrie 2018-mai 2019

 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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În case de tip familial
Integrați în familia extinsă
La asistenți maternali
În familii de plasament
www.oanabizgan.com  Decembrie 2020

120

Monitorizare situații abuz asupra copiilor
 Din totalul de cazuri de act sexual cu un minor, pe rolul
judecătorilor, doar 42,17% cazuri au sfârșit prin condamnări
definitive, 50% dintre ele au reprezentat executare cu suspendare
și doar 25,77% dintre cazuri s-au finalizat cu executare în detenție
(88% au primit pedepse <5 ani).

Tipuri de abuzuri
6502

6145

Act sexual cu un minor
6000
4000
2000
707

962

Abuz fizic

446

776

Abuz emoțional

0

999

2014

753

574

224

161
Abuz sexual

75 77 58
Neglijare

12

Sesizări Profesioniști

2015
Total

Total sesizări
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17431
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Coruperea sexuală a minorilor
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Total
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2016

Exploatare

Implicarea profesionștilor

2019

3971
3735
3429
3146
1559
1544
1637
1634

175

2016

166

2017

Activitate parlamentară internațională
Interpelare către Ministerul Justiției

Londra, Anglia
Women MPs of the World Conference
WEF – Apolitical Academy

Dublin, Irlanda
International Congress of Women MPs
Vilnius, Lituania
Phoenix, Arizona
Vital Voices Fellowship Program

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
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Campania #Girl2Leader

Lead like a girl!

Monitorizare și follow-up
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Now We´re Talking @GirlUP Romania

Întâlnire – antreprenoriat în rândul tinerilor
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SimPRO România @SSUB

Discurs în House of
Commons, UK

Educație @UNICEF Romania

Young Global Leaders Summit @WEF

Filmare material promovare #Girl2Leader Romania

Combaterea hărțuirii stradale @IGPR
www.oanabizgan.com  Decembrie 2020

Împreună pentru #StopVIF
Parlamentul României

@Women Political Leaders Summit

Campania #NoHateNoFear
@APCE

Combaterea violenței împotriva femeilor @Comisia
Europeană

Schimb de bune practici
Enfance & Familles d'Adoption

Dezbateri adopție internațională @Parlamentul
României
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Dezbatere adopții Brașov

Vești bune din plenul
Camerei Deputaților

Marșul Îngerilor @Consiliul Tinerilor
Instituționalizați

O familie pentru fiecare copil @Tzubys Kids

Vital Voices Engage Fellows

Trade & Business, Romania - US
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Ziua Europei

Protest #StopVIF

Farewell Mr Ambassador!

Young Global Leaders Fellows

Rămâne cum am stabilit - #RockThisCountry! Și...
Începem să #RockThisWorld! 😉

Monitorizare și follow-up
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
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