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PROCES  VERBAL
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Şedinţa Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale a avut înscrisă pe ordinea de zi, aprobată cu unanimitate de
voturi, continuarea dezbaterilor, în şedinţă comună cu membrii Comisiei pentru
muncă şi protecţie socială, a proiectului de Lege privind egalitatea de şanse între
femei şi bărbaţi.

De la Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele
minorităţilor naţionale au participat un număr de 13 deputaţi, fiind absenţi domnii
deputaţi: Victor Babiuc (din Grupul parlamentar al PNL), Filip Georgescu şi
Ovidiu Tiberiu Muşetescu (ambii din Grupul parlamentar al PSD), ultimul fiind
membru al Guvernului.

La   şedinţă    au    mai participat, ca invitaţi din partea iniţiatorului,
dna Daniela Semenescu, director al Direcţiei pentru egalitatea de şanse din
Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, precum şi dl Dumitru Bazac, director
adjunct al aceleiaşi direcţii.

Lucrările au fost reluate de la capitolul III, făcându-se o recapitulare a
amendamentelor de la primele două capitole, care au fost dezbătute în şedinţa
anterioară.

Titlul proiectului de lege a fost amendat de către dna deputat Paula
Ivănescu, care a propus înlocuirea sintagmei �egalitatea de şanse� cu sintagma
�egalitatea de şanse şi tratament�, în scopul corelării cu terminologia utilizată în
legislaţia internaţională. Propunerea a fost acceptată cu majoritate de voturi � două
voturi împotrivă, urmând ca modificarea să fie operată în tot cuprinsul legii.
Un   alt amendament a fost formulat de dl deputat Marton Arpad, la art. 1 alin. (1)
şi (2), care a propus reformularea textului, după cum urmează:

�(1) Prezenta lege reglementează măsurile pentru promovarea
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi respectiv eliminarea discriminării directe şi
indirecte după criteriul de sex în toate sferele vieţii publice din România.
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(2) În sensul prezentei legi, prin egalitate de şanse între femei şi
bărbaţi se înţelege luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor
diferite ale persoanelor de sex masculin, respectiv, feminin şi tratamentul egal al
acestora.�. Argumentele care au stat la baza acestor amendamente au fost făcute în
sensul unei mai clare exprimări.

Amendamentele auu fost respinse cu 3 voturi pentru şi restul
împotrivă, considerându-se corectă forma iniţială.

Tot la art. 1 alin. (2) dna deputat Paula Ivănescu şi dl deputat Tokay
György au propus înlocuirea sintagmei �de sex masculin şi, respectiv, feminin� cu
sintagma �de sex bărbătesc şi, respectiv, femeiesc�, modificare ce urmează a fi
înscrisă în tot cuprinsul legii. Domniile lor au argumentat că acest amendament l-au
făcut pentru o exprimare corectă din punct de vedere lingvistic.

Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi.
La art. 2, dl deputat Marton Arpad a propus, pentru o mai clară

exprimare, înlocuirea sintagmei �şi pentru� cu sintagma �respectiv cele pentru�.
Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi, considerându-se

că forma iniţială este cea corectă.
Art. 3 a fost acceptată în forma prezentată de iniţiator cu unanimitate

de voturi.
La art. 4 dna deputat Smaranda Dobrescu şi Dumitru Buzatu au propus

amendarea textului la alin. (1), (2), (3) literele a), b) şi c), eliminarea din tot
cuprinsul legii a sintagmelor �în conformitate cu prezenta lege� şi �în sensul
prezentei legi� şi reformularea textuluidupă cum urmează:

�(1) Este interzisă discriminarea directă şi/sau indirectă după criteriul
de sex.

(2) Nu sunt considerate discriminări:
a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protecţia maternităţii, naşterii şi
alăptării;
b) măsurile stimulative, temporare, pentru protecţia anumitor categorii de femei sau
bărbaţi;
c) cerinţele de calificare pentru activităţi în care particularităţile de sex constituie
un factor determinant datorită specificului condiţiilor şi modului de desfăşurare a
activităţilor respective.�

Art. 4 a devenit art. 5 pentru numerotarea logică a textului şi alin.(2)
din textul iniţial al art. 4  a fost eliminat, întrucât este preluat la articolul 11.

La art. 4 alin. (2) dl deputat Marton Arpad propune reformularea
textului, după cum urmează: �Hărţuirea sexuală a unei persoane de o altă persoană
la locul de muncă sau în alt loc în care acesta îşi desfăşoară activitatea este
interzisă�. Propunerea a fost respinsă cu majoritate de voturi.

Tot la art. 4 alin. (3) dl deputat Marton Arpad a propus completarea
textului cu o nouă literă, d), cu următorul cuprins: �Măsurile luate pentru asigurarea
egalităţii de şansă �. Propunerea a fost respinsă cu majoritate de voturi.
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La art. 5, dna deputat Bondi Gyongyike şi dnii deputaţi Dumitru
Buzatu şi Gheorghe Barbu au propus eliminarea sintagmei �verbal sau corporal� de
la litera c), considerându-se că este restrictivă, introducerea sintagmei �într-o
măsură mai mare� la litera b), şi reformularea textului după cum urmează:

 �Termenii şi expresiile de mai jos, în sensul prezentei legi, au
următoarele definiţii:
a) prin discriminare directă se înţelege diferenţa de tratament a unei persoane, în
defavoarea acesteia, datorită apartenenţei sale la un anumit sex sau datorită
gravidităţii, naşterii, maternităţii sau acordării concediului paternal.
b) prin discriminare indirectă se înţelege aplicarea de prevederi, criterii sau
practici, în aparenţă neutre, care, prin efectele pe care le generează, afectează
persoanele de un anumit sex, exceptând situaţia în care aplicarea acestor prevederi,
criterii sau practici poate fi justificată prin factori obiectivi, fără legătură cu sexul.
c) prin hărţuire sexuală se înţelege orice formă de comportament nedorit, în
legătură cu sexul, despre care cel care se face vinovat ştie că afectează demnitatea
persoanelor, dacă acest comportament este refuzat şi reprezintă motivaţia pentru o
decizie care afectează acele persoane.
d) prin măsuri stimulative, sau de discriminare pozitivă, se înţeleg acele măsuri
speciale care sunt adoptate temporar pentru a accelera realizarea în fapt a egalităţii
de şanse între femei şi bărbaţi şi care nu sunt considerate acţiuni de discriminare;
e) prin muncă de valoare egală se înţelege activitatea remunerată care, în urma
comparării - pe baza aceloraşi indicatori şi a aceloraşi unităţi de masură - cu o altă
activitate, reflectă folosirea unor cunoştinţe şi deprinderi profesionale similare sau
egale şi depunerea unei cantităţi egale sau similare de efort intelectual şi/sau fizic.�

Art. 5 a devenit, prin renumerotare logică, art. 4, iar textele lit. e), f) şi
g) din textul iniţial al art.5 au fost eliminate, deoarece aceste definiţii sunt cuprinse
în Codul Muncii.

La art. 5 lit.c) dl deputat Mircea Costache propune reformularea
textului, după cum urmează: �Prin hărţuire sexuală se înţelege orice formă de
comportament verbal sau corporal nedorit în legătură cu sexul, despre care cel care
se face vinovat ştie că afectează demnitatea persoanelor�. Amendamentul a fost
respins cu majoritate de voturi, deoarece s-a considerat că el ar trebui să necesite
circumstanţierea acestui comportament.

Alte două amendamente care s-au referit la art. 5 lit. c) au fost
formulate de dl deputat Codrin Ştefănescu şi dl deputat Adrian Mărăcineanu.

Dl deputat  Codrin   Ştefănescu  a  propus reformularea textului astfel:
�prin hărţuire sexuală se înţelege orice formă de comportament verbal sau corporal
nedorit, în legătură cu sexul, sau care are conotaţie sexuală, despre care cel care se
face vinovat ştie sau ar trebui să stie că aduc atingere demnităţii, integrităţii fizice
sau psihice a persoanelor, dacă acest comportament este refuzat şi reprezintă
motivaţia pentru o decizie care afectează acele persoane�, pentru a se evita
limitarea sferei acţiunilor cu conotaţie sexuală, având în vedere faptul că acestea
presupun o multitudine de acte, gesturi, de natură să lezeze demnitatea sau
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integritatea persoanei. Pentru a se evidenţia responsabilitatea pe care orice angajat
o are sau ar trebui să o dovedească în cadrul relaţiilor de muncă.

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi, considerându-se
că o formulare prea largă ar lăsa loc la interpretări nedorite şi ar duce la ineficienţa
textului de lege.

Dl deputat Adrian Mărăcineanu a propus reformularea textului după
cum urmează: �prin hărţuire sexuală se înţelege orice formă de comportament
verbal sau acte materiale nedorite în legătură cu sexul, despre care cel care se face
vinovat ştie că afectează demnitatea persoanelor, dacă acest comportament este
refuzat şi reprezintă motivaţia pentru o decizie care afectează acele persoane�,
considerânc că aceştia sunt termenii juridici cei mai adecvaţi.

Argumentul a fost respins cu majoritate de voturi, întrucât s-a adoptat
o formulare mai riguroasă, din punct de vedere juridic.

În întregul său, capitolul I a fost acceptat cu majoritate de voturi.
Titlul capitolului II a fost acceptat, cu majoritate de voturi, în

formularea iniţiatorului.
La art. 6 alin. 1 lit. e), dl deputat Karoly Kerekes a propus, pentru

corelarea cu textul literei b) a aceluiaşi articol, reformularea, după cum urmează:
�promovarea la orice nivel ierarhic profesional�. Amendamentul a fost acceptat cu
majoritate de voturi.

La art. 6 alin. (1), dl deputat Marton Arpad a propune reformularea
textului  preambulului, după cum urmează: �În sensul prezentei legi, prin
asigurarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă se înţeleg
măsurile de discriminare pozitivă luate în cazul accesului la:�

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi, deoarece s-a
considerat corectă formularea iniţială.

La art. 6 alin. (1), litera b), dl deputat Codrin Ştefănescu propune
reformularea textului literei b) după cum urmează: �recrutare, angajare, în toate
posturile sau locurile de muncă vacante şi la toate nivelurile profesionale, precum şi
păstrarea slujbei obţinute�, pentru a se lua în considerare toate gradaţiile termenului
�egalitate�, din momentul recrutării (cel al selecţiei dinaintea angajării), continuând
cu desfăşurarea efectivă a activităţii angajatului, până la încetarea contractului de
muncă sau de colaborare, după caz.

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi, considerându-se
că formularea propusă contravine dispoziţiilor Codului Muncii.

La art. 7, alin. (2) dl deputat Marton Arpad propune reformularea
textului după cum urmează: �Angajatorii sunt obligaţi să-i informeze sistematic pe
angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra drepturilor pe care aceştia le
au în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse, respectiv nediscriminarea între
femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă.�
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Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi, considerându-se
mai bună formularea iniţială.

La art. 8 dnii deputaţi Adrian Mărăcineanu şi Pavel Cherescu au
propus eliminarea textului şi renumerotarea articolelor, în continuare. Aceste
prevederi se regăsesc în formularea art. 35. Amendamentul a fost acceptat cu
majoritate de voturi.

La art. 9, dl deputat Gheorghe Barbu, a propus ca art.9 să devină art.8
şi reformularea preambulului alin.(1) după cum urmează: �Este interzisă
discriminarea prin utilizarea de către angajator a unor practici care dezavantajează
persoanele de un anumit sex, în legatură cu relaţiile de muncă, referitoare la:�,
întrucât persoanele nu sunt dezavantajate în totalitate într-o măsură mai mare sau
mai mică, iar discriminarea sau practicile angajatorului nu se referă numai la o
relaţie de muncă, ci la totalitatea lor.

Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi.
La art.10, dl deputat Tokay György a propus, pentru claritatea şi

precizia redactării, ca art.10 să devină art.9 şi reformularea textului alin.(1) după
cum urmează: �Maternitatea nu trebuie să constituie un motiv de discriminare
pentru selecţia candidatelor la angajare.�

Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi.
Dna deputat Smaranda Dobrescu a propus, la art. 11, ca acesta să

devină art. 10, şi reformularea textului, după cum urmează:
�(1) Este considerată discriminare după criteriul de sex şi hărţuirea sexuală a unei
persoane de către o altă persoană, la locul de muncă sau în alt loc în care aceasta îşi
desfăşoară activitatea.
(2) Constituie discriminare după criteriul de sex orice comportament definit drept
hărţuire sexuală având ca scop:
a) de a crea, la locul de muncă, o atmosferă de intimidare, de ostilitate sau de
descurajare pentru persoana afectată;
b) de a influenţa negativ situaţia persoanei angajate în ce priveşte promovarea
profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natura, ori accesul la formarea şi
perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un
comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.�

Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi.
Textul alin.(1) este preluat de la articolul 4 din textul iniţial.
La art. 11, dl deputat Marton Arpad propune, pentru o mai bună

structurare a textului, reformularea acestui, după cum urmează: �Este interzisă
schimbarea negativă a situaţiei persoanei angajate în ce priveşte promovarea
profesională, remuneraţia sau veniturile de orice natura, ori accesul la formarea şi
perfecţionarea profesională, în cazul refuzului acesteia de a accepta un
comportament nedorit, ce ţine de viaţa sexuală.�

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi, considerându-se
că este  o restrângere nejustificată a prevederilor textului iniţial.
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La art. 11 litera a), dl deputat Codrin Ştefănescu propune reformularea
textului după cum urmează: �de a crea, la locul de muncă, o atmosferă de
intimidare, de ostilitate sau de descurajare sau umilitoare pentru persoana faţă de
care se manifestă �, invocând faptul că intimidarea sau descurajarea nu implică şi
relaţia cu ceilalţi angajaţi; ele presupun doar respectul de sine, demnitatea
persoanei; umilirea se referă la aspectul exterior al reputaţiei faţă de alte persoane
care nu trebuie ştirbită prin acest mod.

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi � 1 vot pentru,
întrucât s-a  considerat inutilă această modificare, având în vedere  că  art.11 a fost
reformulat.

Dna deputat Smaranda Dobrescu a propus, pentru respectarea
normelor de tehnică legislativă şi pentru o trimitere corectă,  ca art.12 să devină
art.11 şi reformularea preambulului şi a lit. a) a art. 12, după cum urmează: �Pentru
prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente, definite drept hărţuire sexuală la
art.4 lit.c) şi la art.10, angajatorul are următoarele obligaţii:
a) să prevadă în regulamentele de ordine interioară ale unităţilor sancţiuni
disciplinare, în condiţiile prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă
demnitatea personală a altor angajaţi comiţând acţiuni de discriminare, definite la
art.4 lit.a), b), c) şi în conformitate cu art.10�.

Amendamentul  a fost acceptat cu majoritate de voturi � 1 abţinere.
La art. 13 dnii deputaţi Adrian Mărăcineanu şi Pavel Cherescu au

propus eliminarea textului şi renumerotarea articolelor în continuare, având în
vedere că aceste prevederi se regăsesc în reformularea art.35.

Dna deputat Smaranda Dobrescu şi dl deputat Tokay György au
propus ca art.14 să devină art.12 în următoarea reformulare: �Constituie
discriminare şi este interzisă modificarea unilaterală, de către angajator, a relaţiilor
sau a condiţiilor de muncă, inclusiv concedierea persoanei angajate care a înaintat o
sesizare/reclamaţie la nivelul unităţii sau care a depus o plângere, în condiţiile
prevăzute la art.33, alin.(2), la instanţele judecătoreşti competente, în vederea
aplicării prevederilor prezentei legi şi după ce sentinţa judecătorească a rămas
definitivă, cu excepţia unor motive întemeiate şi fără legătură cu cauza.� La
formularea amendamentului s-a avut în vedere respectarea normelor de tehnică
legislativă şi faptul că a fost preluat textul iniţial al art. 37 care reglementează
aceeaşi situaţie cu cea din art. 14 iniţial.

Amendamentul a fost acceptat cu majoritate de voturi.
Tot la art. 14, dl deputat Marton Arpad a propus eliminarea textului,

având în vedere că prevederile acestui articol se regăsesc la art.37.
Amendamentul a fost respins cu unanimitate de voturi, având în

vedere că a fost votat anterior amendamentul dnei deputat Smaranda Dobrescu şi al
dlui deputat Tokay György, prin care s-a adoptat soluţia preluării textului art.37 la
art.14.

La art. 15, dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea propune
reformularea textului după cum urmează:
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�(1) Pentru prevenirea acţiunilor de discriminare după criteriul de sex
în domeniul muncii, atât la negocierea Contractului colectiv de muncă unic la nivel
naţional cât şi la negocierea contractelor colective de muncă la nivel de unităţi,
părţile contractante vor stabili introducerea de clauze de interzicere a faptelor de
discriminare, în conformitate cu prevederile prezentei legi şi, respectiv, clauze
privind modul de soluţionare a sesizărilor/reclamaţiilor formulate de persoanele
prejudiciate prin asemenea fapte.
(2) În acelaşi sens se va asigura transparenţa mecanismului de calcul al salariului
avându-se în vedere şi o participare echitabilă şi echilibrată a femeilor şi bărbaţilor
în cadrul autorităţilor decizionale ale partenerilor sociali.�

Dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea a ţinut cont, în susţinerea
amendamentului, de punctul 7 al Declaraţiei Conferinţei anuale a Reţelei
Comisiilor parlamentare pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi de la
Stockholm � 25-27 octombrie 2001 cu privire la discriminarea de gen la salariu.

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi � 6 pentru, restul
împotrivă, considerându-se că această prevedere este de natură să modifice
filozofia textului.

Capitolul II, în întregul său, a fost votat cu majoritate de voturi şi două
abţineri.

După   recapitularea amendamentelor formulate în şedinţa anterioară,
s-a trecut la examinarea proiectului începând cu capitolul III.

Titlul capitolului a fost votat cu unanimitate de voturi.
Art. 16 nu a fost amendat, fiind votat cu o abţinere şi restul pentru.
La art. 17 s-au făcut două propuneri de amendare.
Prima a aparţinut dlui deputat Pavel Cherescu şi a constat din cererea

de eliminare a textului. Domnia sa, în cuvântul luat, a argumentat că articolul în
dezbatere nu face decât să creeze nişte stereotipuri în istorie şi duce la
reintroducerea cenzurii.

Dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a subliniat că nu poate fi de
acord cu această problemă, deoarece în articol nu s-au abordat problemele sexuale,
ci este vorba de eliminarea stereotipurilor.

Dna Daniela Simionescu, reprezentant din partea iniţiatorului, a atras
atenţia că nu se pune problema cenzurii, pentru că în articol se stipulează cuvântul
�urmăreşte� şi nu �impune�.

Dl deputat Tokay György este de acord cu dl deputat Pavel Cherescu,
deoarece sintagma �va promova� este un alt aspect, dar care nu va elimina ideea de
cenzură şi propune scoaterea din text a expresiei �să elimine�.

Un  alt   amendament,   care să reformuleze textul în sensul propus de
dl deputat Tokay György, a fost formulat de dna deputat Smaranda Dobrescu.

Propunerea de eliminare, formulată de dl deputat Pavel Cherescu, nu  a
fost acceptată, neîntrunind majoritate de voturi: 2 voturi pentru şi restul împotrivă.
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Dna deputat Smaranda Dobrescu  a propus ca art.17 să fie reformulat
astfel: �Ministerul Educaţiei şi Cercetării va promova acele manuale şcolare,
cursuri universitare, ghiduri pentru aplicarea programelor analitice care să nu
cuprindă aspectele de discriminare între sexe cât şi modelele şi stereotipurile
comportamentale negative în ceea ce priveşte rolul femeilor şi al bărbaţilor în viaţa
publică şi familială�,  pentru eliminarea oricăror interpretări privind o eventuală o
cenzurare din partea Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Amendamentul a fost acceptat cu 1 vot împotrivă, două abţineri şi
restul voturilor pentru.

La art. 18 nu s-au formulat amendamente. Supus votului, articolul a
fost acceptat cu o abţinere şi restul pentru.

La art. 19, dna deputat Smaranda Dobrescu a propus ca el să devină
art. 17, precum şi înlocuirea sintagmei �îngrijirile de sănătate� cu sintagma
�servicii medicale�, înlocuire ce se va înscrie în tot cuprinsul legii. Amendamentul
a fost acceptat cu majoritate de voturi � 1 abţinere.

Articolele 20, 21 şi 22 au fost votate cu o abţinere, restul voturilor
fiind pentru.

Capitolul III, în întregul său, a fost votat cu două abţineri şi restul
voturilor pentru.

Titlul capitolului IV a fost votat cu două abţineri şi restul pentru.
Art. 23 a fost votat cu o abţinere, restul voturilor pentru.
La art. 24 s-au formulat două propuneri de amendamente.
Primul aparţine dnei deputat Mihaela Muraru-Mândrea şi constă în

eliminarea alin. (2), pentru o mai bună structurare a textului, precum şi în
reformularea alin. (1), textul urmând să fie reformulat astfel: �Pentru a accelera
realizarea în fapt a egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi, autorităţile
publice, centrale şi locale, vor adopta, măsuri stimulative de reprezentare echitabilă
şi echilibrată a femeilor şi bărbaţilor în cadrul autorităţilor decizionale ale
partenerilor sociali cu respectarea criteriilor de competenţă.�

Amendamentul a fost acceptat cu un vot împotrivă şi restul pentru.
Un alt amendament a fost formulat de dl deputat Marton Arpad, care

propune eliminarea articolului, pentru o mai bună structurare a textului.
Amendamentul a fost acceptat cu două voturi împotrivă şi restul

pentru.
Capitolul IV a fost acceptat cu majoritate de voturi � 1 vot împotrivă şi

restul pentru.
La titlul capitolului V, dna deputat Smaranda Dobrescu a propus

reformularea după cum urmează: �Autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi
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controlul aplicării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi
bărbaţi�, pentru corelare cu modificarea titlului legii şi întrucât controlul legislaţiei
nu poate fi făcut de aceste autorităţi. Se poate controla doar aplicarea legii.

Amendamentul a fost acceptat cu o abţinere şi restul voturilor fiind
pentru.

După votarea titlului capitolului V, dna deputat Paula Ivănescu
propune introducerea unui nou articol � 241 � cu următorul conţinut:
�(1) Se înfiinţează Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse şi Tratament,
organism independent de promovare a principiului egalităţii de tratament între
bărbaţi şi femei, care stabileşte strategia naţională şi urmăreşte aplicarea în toate
domeniile de activitate a principiului egalităţii între sexe şi de promovare a
participării femeilor în viaţa socială.
(2) În termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al
României, prin hotărâre de guvern se adoptă atribuţiile şi regulamentul de
funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse şi Tratament.�-

Dna deputat Paula Ivănescu a precizat, în susţinerea amendamentului,
că ţările semnatare ale documentelor finale ale Conferinţei Mondiale privind
situaţia femeilor, de la Beinjing din 1995, şi-au făcut structuri guvernamentale cu
buget propriu şi care, de regulă, sunt în coordonarea unui minister sau direct
subordonată Guvernului.

Având în vedere faptul că înfiinţarea unei astfel de instituţii implică
cheltuieli bugetare care nu au fost prevăzute în bugetul de stat pe anul 2002,
membrii celor două comisii au respins amendamentul cu majoritate de voturi.

În cadrul discuţiilor, dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea a atras
atenţia asupra faptului că este inacceptabil ca autorităţile publice să fie abilitate să
exercite un control al aplicării legislaţiei în privinţa egalităţii de şanse între bărbaţi
şi femei.

În continuare, dna deputat Mihaela Muraru-Mândrea a subliniat faptul
că este anticonstituţional ca Guvernul să controleze legislativul şi că, elaborarea
unor politici şi legi coerente pentru asigurarea egalităţii de şanse, presupune ca ele
să fie elaborate de Parlamentul ţării.

Domnia sa consideră că România ar trebui să urmeze exemplul
majorităţii parlamentelor europene, în sensul înfiinţării de urgenţă a unei comisii
speciale pentru garantarea egalităţii de şanse între bărbaţi şi femei, menţionând că,
personal, va face demersuri pentru înfiinţarea sa.

La art. 25, dna deputat Smaranda Dobrescu a propus eliminarea
textului literei c), deoarece nu este în competenţa organelor enumerate revizuirea
actelor normative.

Amendamentul a fost acceptat cu majoritate de voturi � 1 abţinere.
Art. 26   a   fost    acceptat    fără   modificări cu majoritate de voturi �

1 abţinere.
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La art. 27, dl deputat Tokay György a propus înlocuirea sintagmei �de
includere� cu sintagma �cu promovarea şi asigurarea�. Amendamentul a fost votat
cu majoritate de voturi � 1 abţinere.

La art. 28, dna deputat Smaranda Dobrescu a propus introducerea
următorului text: �conform art. 24 lit. c)�, după vocabula �legi�, pentru precizarea
atribuţiilor Inspecţiei Muncii în domeniu.

Amendamentul a fost acceptat cu majoritate de voturi � 1 abţinere.
La art. 29 nu s-a făcut nici o propunere de amendament. Acesta a fost

votat cu majoritate de voturi � 2 abţineri.
La art. 30, dna deputat  Bondi Gyongyike a propus eliminarea textului,

argumentând că acest articol este inutil, starea de sănătate fiind proprie fiecărei
persoane, neţinând seama de sex.

Propunerea a fost respinsă, înregistrând numai 3 voturi pentru.
Articolele  31, 32 şi 33 au fost acceptate cu majoritate de voturi şi o

abţinere.
La art. 34, dl deputat Adrian Mărăcineanu a propus reformularea

textului alin. (2) după cum urmează: �Reprezentanţii sindicali desemnaţi primesc
de la persoanele care se consideră discriminate după criteriul de sex
sesizări/reclamaţii, aplică procedurile de soluţionare a acestora şi solicită
angajatorului rezolvarea cererilor angajaţilor, în conformitate cu prevederile
art.35.�

Amendamentul a fost acceptat cu majoritate de voturi şi o abţinere.

La art. 35 alin. (1), tot dl Adrian Mărăcineanu a propus reformularea
textului după cum urmează: �Angajaţii au dreptul ca, în cazul în care se consideră
discriminaţi după criteriul de sex, să formuleze sesizări, reclamaţii ori plângeri
către angajator sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat şi să solicite
sprijinul organizaţiei sindicale sau al reprezentanţilor salariaţilor din unitate pentru
rezolvarea situaţiei la locul de muncă.�

Amendamentul a fost acceptat cu majoritate de voturi şi o abţinere.
Articolul, în întregul său, a fost acceptat cu majoritate de voturi şi o

abţinere.
Tot cu majoritate de voturi şi o abţinere a fost votat şi art. 36.
La art. 37, s-au formulat două propuneri de amendamente.
Prima a aparţinut dlui deputat Karoly Kerekes, care a propus

reformularea textului după cum urmează: �Este interzisă luarea vreunei măsuri de
retorsiune de către angajator faţă de persoana care a depus o sesizare sau plângere,
în condiţiile prevăzute la art.35, precum şi împotriva martorului care a depus
mărturie în favoarea acestuia.�
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Amendamentul nu a întrunit majoritate de voturi � 1 abţinere şi restul
voturilor împotrivă.

Tot la art. 37, dl deputat Tokay György a propus eliminarea textului,
prevederile acestuia urmând a fi preluate la reformularea art. 14. Propunerea a fost
acceptată cu unanimitate de voturi.

Art. 38 a fost acceptat cu majoritate de voturi şi o abţinere.
La art. 39, dl deputat Karoly Kerekes a propus reformularea textului,

după cum urmează: �În faţa instanţelor judecătoreşti sarcina administrării dovezilor
privind neîncălcarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi îi revine unităţii sau
persoanei fizice chemată în instanţă sub învinuirea de a fi comis discriminarea după
criteriul de sex, în sensul prezentei legi.� Argumentarea în sprijinul sprijinirii
susţinerii amendamentului a fost că sarcina probaţiunii nu poate fi condiţionată de
admiterea sau respingerea plângerii.

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi şi o abţinere.
Tot la art. 39, dl deputat Tokay György, pentru o mai riguroasă

exprimare juridică, a propus reformularea astfel: �Dacă o instanţă judecătorească
competentă admite în principiu plângerea înaintată de o persoană ce se consideră
discriminată după criteriul de sex pe baza faptelor ce permit a se presupune
existenţa unei discriminări, persoana fizică şi/sau juridică chemată în instanţă sub
această învinuire va trebui să dovedească faptul că nu a încălcat egalitatea de şanse
şi tratament între femei şi bărbaţi�.

Propunerea a fost acceptată cu unanimitate de voturi.
La art. 40 alin. (1), dl deputat Pavel Cherescu a propus reformularea

alin. (1), pentru o mai corectă exprimare din punct de vedere lingvistic, astfel:
�Instanţa de judecată poate dispune ca persoana vinovată să plătească despăgubiri
persoanei care se consideră discriminată după criteriul de sex şi emite pretenţiile
sale în faţa instanţei judecătoreşti, în cuantum ce reflectă, în mod corespunzător,
prejudiciul suferit.�

Amendamentul a fost acceptat cu majoritate de voturi şi o abţinere.
La art. 41 a existat o propunere de amendare, formulată de Comisia

juridică, de disciplină şi imunităţi, şi înaintată pentru includerea sa în raport.
Aceasta se referă la reformularea alin. (3), care va avea următoarea formă:
�Valoarea prejudiciului va fi stabilită potrivit legii�. Motivaţia Comisiei juridice a
fost că această amendare a fost făcută pentru trimitere la legislaţia comună
existentă în materia acoperirii daunelor pe care le suferă persoanele angajate în
temeiul prezentei legi.

Amendamentul a fost acceptat cu majoritate de voturi şi două abţineri.
La art. 42, s-au formulat, de către dnii deputaţi Adrian Mărăcineanu şi

Tokay György, două propuneri de amendament, la alin. (2) şi (3), acestea urmând
să fie reformulate, după cum urmează:
�(2) Sindicatele şi organizaţiile neguvernamentale care urmăresc protecţia
drepturilor omului au calitatea să asiste în justiţie persoanele discriminate, la
cererea acestora.
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(3) Sindicatele şi organizaţiile neguvernamentale, care au calitatea să asiste în
justiţie persoanele discriminate, întreprind acţiunea în mod gratuit atunci când sunt
solicitate de acestea�.

Amendamentele au fost votate cu unanimitate de voturi.
Capitolul VI, în întregul său, a fost votat cu majoritate de voturi şi

două abţineri.
La capitolul VII dl deputat Tokay György a propus, pentru cuprinderea

dispoziţiilor capitolului final, următoarea formulare: �Capitolul VII - Sancţiuni şi
dispoziţii finale�.

Propunerea a fost votată cu unanimitate de voturi.
La art. 44 s-au făcut două propuneri de amendamente.
Prima a aparţinut dlui deputat Marton Arpad, care propune

reformularea textului cu trimiterile corelative modificărilor propuse în
amendamentele anterioare.

Propunerea a fost respins cu două abţineri şi restul împotrivă.
A doua a aparţinut dlui deputat Pavel Cherescu, care a propus

reformularea textului, după cum urmează:
�(1) Constituie contravenţii faptele prin care se încalcă dispoziţiile art.8 alin.(1),
art.9 alin.(1) şi (2), art.10, art.12, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18 alin.(1) şi (2),
art.19 şi art.20 alin.(1) şi (2).
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea amenzilor
contravenţionale se fac de către:
a) inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă în a căror
rază teritorială se află sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului şi, respectiv, de
către personalul împuternicit al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în
cazul contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art.8 alin.(1), art.9 alin.(1)
şi (2), art.10 şi art.12;
b) inspectorii din inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în
cazul contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art.14 şi art.15;
c) inspectorii din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti,
conform legislaţiei sanitare în vigoare, în cazul contravenţiilor constând în
încălcarea dispoziţiilor art.16 şi art.17.

d) personalul împuternicit din cadrul inspectoratelor teritoriale pentru
cultură şi culte, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau/şi din
cadrul autorităţilor administraţiei publice locale, în cazul contravenţiilor constând
în încălcarea dispoziţiilor art.18 alin.(1) şi (2), art.19 şi art.20 alin.(1) şi (2)�.

Amendamentul a fost respins cu 4 voturi pentru şi restul împotrivă.
La art. 44 s-a mai propus un amendament, care prevedere reformularea

textului, după cum urmează:
�(1) Constituie contravenţii dacă faptele nu sunt săvârşite în astfel de condiţii, încât
potrivit legii penale să constituie infracţiune şi se sancţionează cu amendă
contravenţională de la 1.500.000 lei la 15.000.000 lei, încălcarea dispoziţiilor art.8
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alin.(1), art.9 alin.(1) şi (2), art.10, art.12, art.14, art.15, art.16, art.17, art.18 alin.(1)
şi (2), art.19 şi art.20 alin.(1) şi (2).
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege şi aplicarea amenzilor
contravenţionale se fac de către:
a) inspectorii de muncă din cadrul inspectoratelor teritoriale de muncă în a căror
rază teritorială se află sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului şi, respectiv, de
către personalul împuternicit al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în
cazul contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art.8 alin.(1), art.9 alin.(1)
şi (2), art.10 şi art.12;
b) inspectorii din inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, în
cazul contravenţiilor constând în încălcarea dispoziţiilor art.14 şi art.15;
c) inspectorii din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti,
conform legislaţiei sanitare în vigoare, în cazul contravenţiilor constând în
încălcarea dispoziţiilor art.16 şi art.17.
d) personalul împuternicit din cadrul inspectoratelor teritoriale pentru cultură şi
culte, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau/şi din cadrul
autorităţilor administraţiei publice locale, în cazul contravenţiilor constând în
încălcarea dispoziţiilor art.18 alin.(1) şi (2), art.19 şi art.20 alin.(1) şi (2)�.

Amendamentul a fost acceptat cu majoritate de voturi.
Dl deputat Kerekes Karoly a propus introducerea, după art.45, a unui

text nou, ca art.431, cu următorul cuprins: �Neexecutarea unei hotărâri judecătoreşti
definitive privind înlăturarea situaţiei discriminatorii constituie infracţiune şi se
pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an ori cu amendă�, deoarece, în lipsa
acestei prevederi, nu există nici o garanţie pentru executarea hotărârilor
judecătoreşti. Există precedent în cazul executării hotărârilor judecătoreşti de
reintegrare în muncă.

Amendamentul a fost respins cu majoritate de voturi şi o abţinere,
întrucât s-a considerat că dreptul comun reglementează sancţionarea  neexecutării
oricărei hotărâri judecătoreşti definitive.

La art. 45, dl deputat Nicolae Păun a propus eliminarea alin. (2) al
acestuia.

Amendamentul a fost acceptat cu unanimitate de voturi.
La art. 46, dl deputat Wittstock Eberhard-Wolfgang a propus

reformularea acestui astfel: �Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data
publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.�

Proiectul de lege, în întregul său, a fost acceptat cu majoritate de
voturi şi o abţinere.

Ordinea de zi fiind epuizată, dl preşedinte Nicolae Păun a declarat
închise lucrările şedinţei.
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PREŞEDINTE, ÎNTOCMIT,

Nicolae Păun Chisnăr Atena
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