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Marţi, 22 februarie 2005  

 
 

La dezbatere au participat ca invitaţi doamna Kniesner Mariana, vicepreşedinte BNS, domnul 
Cristian Mihai, consilier juridic, BNS, doamna Cecilia Gostin – reprezentantă CNS „Cartel Alfa”, 
doamna Săndica Stănescu - reprezentantă CNS „Cartel Alfa”.   

Lucrările comisiei au fost conduse de doamna Preşedinte Minodora Cliveti care a supus 
membrilor comisiei ordinea de zi spre aprobare. În unanimitate membrii comisiei au aprobat ordinea 
de zi prezentată.  

 

La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă informarea privind propunerile de modificare a 
prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul Muncii – analiză din perspectiva egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi.  

Doamna Preşedinte Minodora Cliveti a făcut o scurtă prezentare a temei de discuţie, apreciind 
că, deşi tema este de strictă specialitate, atunci când Codul Muncii este subiect de discuţii, el 
priveşte pe toţi, oameni politici, oameni ai sindicatelor, oameni ai patronatelor. Doamna preşedinte 
i-a rugat pe reprezentanţii sindicatelor să-şi prezinte punctele de vedere referitoare la tematica 
ordinii de zi.  

Doamna Maria Kniesner a amintit că solicitările de nemodificare a Codului Muncii ale  
Federaţiei Sindicale nu au fost acceptate. Sindicatele au declarat că vor organiza o serie de pichete 
pentru a atrage atenţia asupra consecinţelor modificărilor Codului Muncii. Dânsa remarcă că în 
aceste modificări nu poate fi adusă în discuţie discriminarea de gen ci o încălcare a drepturilor 
salariaţilor de a lucra în condiţii normale de lucru şi pe o perioadă de timp nedeterminată, 
modificările propuse lăsându-l pe angajat la latitudinea angajatorului. Este interesant de ştiut, 
remarcă doamna Kiesner, cum poate fi pusă de acord strategia europeană de ocupare a forţei de 
muncă care îşi stabileşte ca obiectiv global o rată de ocupare a forţei de muncă de 70% din care 65% 
femei, cu strategia românească în condiţiile în care obiectivul este modificarea Codului Muncii în 
ceea ce privesc condiţiile de angajare, disponibilizare. 

Doamna Săndica Stănescu, reprezentanta CNS Cartel ALFA, a menţionat că organizaţia pe care 
o reprezintă face parte din OIM, şi că aceasta cuprinde o organizaţie de femei care luptă pentru 
drepturile lor în numele tuturor celor care fac parte din OIM, în acest sens existând o Chartă a 
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drepturilor femeilor salariate care ar trebui cunoscută de instituţiile care se ocupă de drepturile 
femeii. Doamna Stănescu a remarcat că deşi există legi care protejează drepturile femeii, multe 
abuzuri se produc în ceea ce priveşte timpul de lucru prevăzut de Codul Muncii. Dacă intenţia de 
modificare a timpului de lucru se va materializa, cele mai afectate vor fi tot femeile salariate.          
De asemenea, dânsa a remarcat lipsa negocierilor şi că s-a rămas la nivel de proteste prin pichetarea 
instituţiilor statului. Dânsa apreciază că dacă nici această lege care protejează angajatul nu va mai 
exista, atunci salariaţii vor fi la discreţia angajatorilor.  

Domnul consilier juridic Cristian Mihai a menţionat că referitor la orele suplimentare se fac 
intense discuţii asupra directivelor europene în legătură cu cele 48 ore de muncă/săptămână. În 
directivele europene s-a ajuns la înţelegerea dintre dorinţa de a lucra ore suplimentare şi dorinţa de a 
face treburi în gospodărie, munca suplimentară putându-se realiza în totalul a 48 de ore pe o medie 
de 4 luni. Rapoartele de ţară ale Comisiei Europene au consemnat că Legea nr. 53/2003 – Codul 
Muncii, reprezintă un pas înainte în îndeplinirea acquis-ului comunitar. Codul Muncii în forma 
actuală respectă convenţiile OIM ratificate, tratatele internaţionale, directivele europene, Charta 
Socială Europeană şi Constituţia României.  

Doamna preşedinte Minodora Cliveti mulţumeşte invitaţilor pentru participare şi speră în 
soluţionarea diferendumului dintre sindicate şi patronate cu ajutorul guvernului.  

Din numărul total de 11 membri ai comisiei au absentat cei doi reprezentanţi ai Grupului 
Parlamentar al Partidului Naţional Liberal, aceştia nefiind încă nominalizaţi.  

 
 

       Miercuri, 23 februarie 2005  
 

La dezbatere au participat ca invitate, doamna Bordea Felicia, vicepreşedintă a Organizaţiei de 
femei a BNS, Cîrstea Georgeta – membră a Organizaţiei de femei a BNS, Săndica Stănescu – 
preşedinta Comisiei de femei din Cartelul Alfa, Cristina Iftimescu – preşedinte Comisia de femei 
CNSLR – Frăţia.  

Lucrările comisiei au fost conduse de doamna Preşedinte Minodora Cliveti care a supus 
membrilor comisiei ordinea de zi spre aprobare. În unanimitate membrii comisiei au aprobat ordinea 
de zi prezentată.  

La primul punct al ordinii de zi   a fost înscrisă informarea privind prevederile referitoare la 
stimularea participării femeilor pe piaţa muncii în propunerile de modificare a Codului Muncii.  

Doamna Preşedinte Minodora Cliveti a prezentat tema de dezbatere şi şi-a exprimat dorinţa ca  
invitatele să prezinte prevederile referitoare la stimularea participării femeilor pe piaţa muncii. 

Doamna Georgeta Cîrstea, vicepreşedinte a organizaţiei de femei a BNS, consideră actualul Cod 
al Muncii un act echilibrat, şi deşi unele articole nasc interpretări, prezenta formă nu a ridicat 
probleme mari în cadrul negocierilor şi raporturilor de muncă de pe piaţa muncii. De asemenea, 
domnia sa afirmă că prezentul Cod nu a creat distorsiuni sau modificări în ceea ce priveşte 
participarea femeilor pe piaţa muncii. Nu se fac referiri în mod explicit la aspecte care să modifice 
reglementările prezente referitoare la drepturile femeii. Nu au existat semnale de la organizaţiile 
neguvernamentale că prevederile Codului Muncii ar produce distorsiuni pe piaţa muncii din prisma 
drepturilor femeii.   

Doamna Cristina Iftimescu a arătat faptul că din confederaţia CNSLR Frăţia fac parte 
aproximativ 800.000 membri, dintre aceştia 60-70% fiind femei, şi că deciziile nu se iau fără 
referendumuri. Dumneaei subliniază că o modificare adusă Codului Muncii va afecta în primul rând 
femeile.  

Invitatele consideră că dimensionarea pe o altă durată a săptămânii de lucru va afecta în 
principal femeile, în special familiile monoparentale. De asemenea, dânsele au remarcat faptul că 
raporturile de muncă sunt reglementate şi prin contractul colectiv de muncă dar că, din păcate, unele 
texte de interes capătă un caracter voluntar şi nu imperativ cum este în prezent, prin modificările 
propuse. Totodată, este remarcat faptul că sindicatele joacă un rol important în acest sens, şi că în 
măsura în care unele modificări vor fi adoptate, sindicatele îşi vor restrânge competenţele.  
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Doamna preşedinte Minodora Cliveti concluzionează mulţumind invitaţilor pentru punctele de 

vedere exprimate şi îi asigură de disponibilitatea Comisiei pentru dialog. 
 
Din numărul total de 11 membri ai comisiei au absentat cei doi reprezentanţi ai Grupului 

Parlamentar al Partidului Naţional Liberal, aceştia nefiind încă nominalizaţi. 
 

 
 
Joi, 24 februarie 2005  

 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Studiul individual în comisie asupra legislaţiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse. 
 
La activitatea comisiei au fost prezenţi 9 deputaţi din totalul de 11 membri. 
 
Din numărul total de 11 membri ai comisiei au absentat cei doi reprezentanţi ai Grupului 

Parlamentar al Partidului Naţional Liberal, aceştia nefiind încă nominalizaţi. 
 

 
 
PRESEDINTE 

      
       MINODORA CLIVETI 

   SECRETAR  
------------- 

 
         Expert parlamentar,                        

      
   Lucia Lepădatu 

 
                                     Irina Stupar 
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