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Miercuri, 30 martie 2005 
 
      Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. „Prevenirea şi combaterea discriminării de gen pe piaţa muncii – măsuri 
legislative, strategii şi programe”. 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 7 deputaţi din totalul de 7 membri.  
     La dezbatere participă ca invitaţi domnul Csaba Asztalos – Preşedintele 
Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, doamna Ana Monica Vasile – 
Membru în Colegiul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea 
Discriminării,  doamna Mariana Basuc – Inspector General de Stat - Inspecţia Muncii, 
doamna Maria Moţa – Preşedinta Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse, 
doamna Simona Bordeianu – directoare, Ministerul Muncii Solidarităţii Sociale şi 
Familiei. 

Lucrările comisiei sunt conduse de doamna preşedinte Minodora Cliveti. Membrii 
comisiei aprobă în unanimitate ordinea de zi.  

La primul punct al ordinii de zi  este înscrisă „Prevenirea şi combaterea 
discriminării de gen pe piaţa muncii – măsuri legislative, strategii şi programe”. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti deschide şedinţa motivând interesul Comisiei 
în domeniul combaterii discriminării, îi prezintă pe invitaţi şi îi roagă să ia cuvântul.   

Domnul Csaba Asztalos face o scurtă prezentare a Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării, instituţie a cărei principală preocupare este implementarea 
egalităţii de şanse. Printre competenţele Consiliului pot fi enumerate constatarea şi 
sancţionarea faptelor de discriminare, posibilitatea de a propune acte normative, 
colaborarea cu celalalte instituţii şi organizaţii neguvernamentale în domeniu. De 
asemenea, Consiliul se poate autosesiza atunci când ia cunoştinţă de o faptă de 
discriminare. Legislaţia specifică în domeniu conţine un capitol special privind 
egalitatea de şanse în activităţile economice şi de muncă, iar aici faptele de 
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discriminare constatate la organizarea concursului la încheierea, modificarea sau 
încetarea unui contract de muncă, sunt considerate contravenţii. Se întâmpină 
probleme de interpretare în ceea ce priveşte competenţa Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării în domeniul egalităţii de gen în urma apariţiei Legii 
egalităţii de şanse. Din punct de vedere juridic este necesară reglementarea 
competenţelor CNCD şi ANES. De regulă, în practică, se constată faptul că 
discriminarea se produce pe mai multe criterii precum criteriul de gen, vârstă, 
orientare sexuală. Se impune o colaborarea strânsă între CNCD şi ANES pe palierul 
de constatare şi sancţionare a faptelor de discriminare dat fiind că ANES-ul are 
competenţe doar pe criteriul de gen.  Domnia sa recunoaşte că sub aspectul 
implementării, principiul egalităţii de şanse implică şi principiului egalităţii de gen. 
Domnia sa aminteşte de programul PHARE de înfrăţire instituţională prin care se 
urmăreşte întărirea capacităţii operaţionale a CNCD, programul derulând în prezent 
cursuri de formare pentru funcţionarii din administraţia publică, procurori, judecători, 
jandarmi, poliţişti. Se impune o inversare a sarcinii probei pentru faptele de 
discriminare din domeniul muncii unde se întâmpină dificultăţi în dovedirea faptelor 
de discriminare. Inversarea sarcinii probei obligă persoana acuzată să demonstreze că 
a urmat toate procedurile în vigoare. În acest sens s-a prevăzut printr-un proiect de 
lege privind funcţionarea CNCD-ului această procedură de inversare a sarcinii probei.  

Doamna preşedinte Minodora Cliveti intervine şi subliniază că ar trebui instituită 
inversarea sarcinii în interesul general. Domnia sa doreşte să ştie dacă există o 
statistică a sesizărilor înregistrate privind cazurile de discriminare pe criteriul de gen 
şi dacă există încredere din partea populaţiei faţă de această instituţie. 

Domnul Csaba Asztalos răspunde că pentru anul 2004 din 480 de petiţii, 67 au fost 
constatări a unor forme de discriminare. Nu există o statistică pentru discriminarea pe 
criteriul de gen deoarece sunt foarte puţine cazurile de discriminare doar pe criteriul 
de gen, cele mai multe fapte de discriminare se produc pe criterii mixte, gen, vârstă, 
etc. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti doreşte să ştie dacă ONG-urile sesizează 
cazurile de discriminare. 

Domnul Csaba Asztalos răspunde că ONG-urile aparţinând minorităţilor sunt cele 
mai active. Nu există o interpretare clară a competenţelor, foarte multe cazuri de 
abuzuri în care se pot identifica şi fapte de discriminare nu sunt aduse în instanţă. 
CNA, ANES au competenţe pentru constatarea discriminării, CNA inclusiv de 
sancţionare a faptelor de discriminare din mass-media, mai puţin cele de gen, din lipsă 
de specializare.  

Domnul deputat Tamas Sandor doreşte să ştie care este tendinţa în cazurile 
sesizate, în ce zonă se înregistrează un procent mai mare de cazuri sesizate pentru 
faptele de discriminare şi, de asemenea, dacă populaţia cunoaşte competenţele 
instituţiei şi cui trebuie să se adreseze. 

Domnul Csaba Asztalos răspunde că strategia de comunicare lipseşte din cauza că 
nu există un buget asigurat pentru acest palier, există în schimb o componentă în 
programul PHARE prin care se va implementa o astfel de strategie. Cetăţenii nu 
cunosc legislaţia şi nu pot utiliza instrumentele legale pentru a-şi apăra drepturile iar 
palierul discriminării de gen este mai sensibil. Tendinţa este ca în urma campaniilor 
de mediatizare a instituţiei, numărul petiţiilor să crească. Dacă se va reuşi o 
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comunicare mai bună, atât prevenţia cât şi sesizările se vor modifica. În ceea ce 
priveşte media faptelor de discriminare pe zone, nu există zone mai expuse decât 
altele. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti întreabă din ce zonă provin cele mai multe 
petiţii în anul 2004. 

Domnul Csaba Asztalos precizează că nu există o astfel de clasificare, dar că în 
viitor se va putea configura.  

Doamna Ana Monica Vasile apreciază că în domeniul muncii Consiliul se 
confruntă cu discriminări în zone foarte sărace precum Vaslui, Botoşani. Pentru 
angajare sunt preferaţi bărbaţii sub 35 de ani.  

Doamna vicepreşedintă Ardelean Cornelia doreşte să ştie dacă în perspectivă se va 
avea în vedere funcţionarea Consiliului şi cu structuri teritoriale. 

Domnul Csaba Asztalos răspunde că se va trece la astfel de structuri deoarece 
cercetarea cazurilor înseamnă deplasarea în teritoriu pentru investigaţii, în prezent ne 
mai existând fonduri. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti întreabă dacă CNCD desfăşoară o activitate 
de monitorizare a proiectelor de lege sau dacă avizul se dă prin sesizare. 

Domnul Csaba Asztalos răspunde că solicitarea avizării este obligatorie şi că 
monitorizarea este dificilă. De asemenea, CNCD-ul are competenţa de a da avize pe 
proiectele de lege şi de a face recomandări pentru modificarea actelor normative în 
vigoare. Spre exemplu, în cazul proiectului de modificare a Legii alegerilor locale, 
iniţiat de doamna preşedinte deputat Minodora Cliveti, CNCD a acordat aviz favorabil 
şi sprijină articolul care reglementează numirea în funcţie a genului subreprezentat cu 
încălcarea ordinii pe liste. Alta este situaţia în cazul legii privind sănătatea 
reproducerii şi reproducerea umană asistată medical unde s-a constatat un tratament 
diferenţiat. Un alt proiect de lege unde Consiliul a constatat prevederi discriminatorii 
este cel al Ministerului Administraţiei şi Internelor, proiect prin care nu li se dădea 
posibilitatea angajaţilor bărbaţi de a-şi lua concediul paternal. 

Doamna preşedinte Minodora Cliveti doreşte să ştie dacă se menţin contactele cu 
instituţia Avocatul Poporului, Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse, etc. 

Domnul Csaba Asztalos apreciază că relaţia cu ANES este necesară şi sesizează 
paralelisme în constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare ce vor trebui 
ulterior clarificate. În ceea ce priveşte instituţia Avocatul Poporului, CNCD a primit 
scrisori privind depăşirea timpului de pronunţare în cazurile de discriminare. Ar fi 
necesar să se sesizeze în contencios administrativ pentru diverse fapte de 
discriminare.   

Doamna preşedinte Minodora Cliveti o întreabă pe doamna Basuc cum se 
manifestă discriminarea de gen în sectorul dumneaei de activitate. 

Doamna Maria Basuc precizează că nu au fost formulate sesizări exprese pe 
discriminarea de gen, în schimb au existat înregistrate sesizări pe alte criterii de 
discriminare. În prezent instituţia se confruntă cu dovedirea unui număr în creştere de 
reclamaţii. Se încearcă sensibilizarea angajatorilor şi a angajaţilor pentru a-şi învinge 
timiditatea, mentalităţile. Clauza de confidenţialitate este încălcată pentru că 
investigaţia are în vedere mai multe persoane şi victima se coalizează ulterior cu 
călăul. Angajatorii tinerii sau multinaţionalele nu întâmpină astfel de probleme. 
Întreprinderile Mici şi Mijlocii au probleme, sunt greu de probat contestaţiile în 
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instanţă. Inspecţia Muncii face lobby şi dialog cu angajatorul, angajaţii, dar 
dificultatea intervine când se pune problema modificării mentalităţilor eronate dar în 
special la dovedirea discriminării. Este necesară o campanie dar aceasta este foarte 
costisitoare. Doamna Maria Basuc propune o analiză a cadrului legislativ cu scopul 
eliminării paralelismelor şi clarificării competenţelor instituţiilor responsabile cu 
constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare. 

Domnul Csaba Asztalos precizează că CNA poate hotărî în problemele de interes 
naţional şi poate aproba difuzarea gratuită a spoturilor publicitare. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti doreşte să ştie dacă inegalitatea de facto 
dintre bărbaţi şi femei nu este camuflată de clauza de confidenţialitate.  

Doamna Maria Basuc recunoaşte că în România nu este o astfel de discriminare în 
lege şi că nu există reclamaţii pe acest subiect neînsemnând că astfel de cazuri sunt 
inexistente. În schimb declaraţiile de avere încalcă caracterul confidenţial al 
veniturilor. 

Doamna Simona Bordeianu aduce în discuţie Planul naţional de dezvoltare 
2007-2012 şi Strategia de ocupare a forţei de muncă pe perioada 2004-2005 în cadrul 
cărora se află componenta “Egalitate de Gen” şi care prevăd măsuri active în 
domeniul forţei de muncă feminine. Una din priorităţile naţionale pentru perioada 
după aderarea la Uniunea Europeană o constituie Dezvoltarea resurselor umane, 
creşterea gradului de ocupare şi combaterea excluziunii sociale care are definit ca 
unul dintre obiectivele strategice: Promovarea egalităţii de gen în toate domeniile 
vieţii sociale şi economice. Urmare analizei domeniului pentru acest obiectiv strategic 
s-au stabilit ca tipuri de măsuri: sprijin acordat participării femeilor pe piaţa muncii la 
un nivel ridicat prin reconcilierea vieţii profesionale a angajaţilor femei şi bărbaţi cu 
viaţa lor de familie, creşterea ratei de ocupare a femeilor, identificarea factorilor 
generatori de diferenţe de tratament între femei şi bărbaţi, implementarea unui sistem 
de indicatori de gen, similar cu cel european. Pe baza Planului Naţional de Dezvoltare 
vor fi elaborate programe de dezvoltare, ulterior vor putea fi accesate fondurile 
europene  pentru realizarea obiectivelor prevăzute. 

 Domnul Csaba Asztalos recunoaşte că a primit o plângere de la un bărbat în 
legătură cu organizarea bursei de ocupare a forţei de muncă numai pentru femei.  

Doamna vicepreşedinte Ardelean Cornelia precizează că bursele de locuri de 
muncă sunte dese şi că organizarea lor, precum şi discriminarea pozitivă, sunt aspecte 
benefice.  

 Doamna Simona Bordeianu precizează că s-a reuşit ocuparea a 1646 locuri de 
muncă în urma organizării ultimei burse de locuri de muncă pentru femei. 

Doamna Ardelean Cornelia doreşte să ştie când se vor desemna persoanele 
responsabile la nivel teritorial din partea ANES. 

Doamna Maria Moţa răspunde că Agenţia, aşa cum prevede Legea nr. 202/2002 
modificată şi republicată, va funcţiona la nivel naţional cu 30 de persoane şi la nivel 
teritorial cu câte o persoană pentru fiecare judeţ, persoană ce va fi selectată din 
direcţia de dialog social şi care va primi sarcini şi din partea Agenţiei pentru protecţia 
familiei. ANES urmează să identifice persoanele la nivel teritorial în perioada 
următoare. 
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Doamna preşedintă Minodora Cliveti sugerează redactarea unor punctaje între 
instituţii în vederea desemnării atribuţiilor şi eventual organizarea unei noi dezbateri 
privind modificarea legislaţiei.  

 
Joi, 31 martie 2005  

       Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Studiul legislaţiei din domeniul egalităţii de gen. 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 7 deputaţi din totalul de 7 membri.  
 
PREŞEDINTE 
 
MINODORA CLIVETI    
     SECRETAR  
 
     ---------------    

EXPERŢI  
                                                                                          PARLAMENTARI 

           
LUCIA LEPĂDATU 

           
                                                                                                            IRINA STUPAR 
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