
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse     Nr. 45/68 /31.03.2005 
           între femei şi bărbaţi 
 

                            
Sinteza şedinţelor Comisiei 

din zilele de 30 şi 31 martie 2005 
 

 
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 dezbatere au participat 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 au fost conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti.  

La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă tema Prevenirea şi combaterea 
discriminării de gen pe piaţa muncii – măsuri legislative, strategii şi programe. 

Domnul Csaba Asztalos a salutat înfiinţarea ANES şi a atras atenţia asupra importanţei 
bunei colaborări între cele două instituţii pe palierul constatării şi sancţionării faptelor de 
discriminare, dat fiind că ANES are competenţă doar sub aspectul discriminării de gen, 
faptele de discriminare datorându-se în aproape toate cazurile mai multor criterii. Domnia sa 
recunoaşte că sub aspectul implementării, principiul egalităţii de şanse implică şi principiului 
egalităţii de gen şi a amintit 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. Domnia sa a considerat ca importantă impunerea inversării 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 printr-un proiect de lege privind 
funcţionarea CNCD-ului s-a prevăzut această procedură de inversare a sarcinii probei.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a subliniat necesitatea impunerii inversării 
sarcinii în interesul general. Domnia sa a dorit 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 precum şi dacă ONG-urile sunt active în procesul 
de sesizare a cazurilor de discriminare. 

Domnul Csaba Asztalos a amintit că pentru anul 2004 din 480 de petiţii, 67 au fost 
constatări a unor forme de discriminare dar că nu există o statistică pentru discriminarea pe 
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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. Dânsul 
consideră că ONG-urile aparţinând minorităţilor sunt cele mai active.  

Domnul deputat Tamas Sandor a dorit să cunoască 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 a răspuns 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. În ceea ce priveşte media faptelor de discriminare pe zone, nu există 
zone mai expuse decât altele. 

Doamna vicepreşedintă Ardelean Cornelia a dorit să afle dacă în perspectivă se va avea 
în vedere funcţionarea Consiliului şi cu structuri teritoriale. 

Domnul Csaba Asztalos a răspuns că se va trece la astfel de structuri deoarece cercetarea 
cazurilor înseamnă deplasarea în teritoriu pentru investigaţii, în prezent nu există fonduri 
pentru aceasta.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a dorit să ştie dacă CNCD-ul desfăşoară o activitate 
de monitorizare a proiectelor de lege sau dacă avizul se dă prin sesizare. 

Domnul Csaba Asztalos a informat cu privire la întrebarea adresată 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 preşedintă deputat Minodora Cliveti, CNCD-ul 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 preşedintă Minodora Cliveti a dorit să ştie cum se manifestă discriminarea de 
gen pe piaţa muncii. 

Doamna Maria Basuc a precizat că nu au fost formulate sesizări exprese pe discriminarea 
de gen, în schimb au existat înregistrate sesizări pe alte criterii de discriminare. În prezent se 
încearcă sensibilizarea angajatorilor şi a angajaţilor pentru a-şi învinge timiditatea, 
mentalităţile. Este necesară o campanie dar este foarte costisitoare. Doamnia sa propune o 
analiză a cadrului legislativ în scopul eliminării paralelismelor şi clarificării competenţelor 
instituţiilor responsabile cu constatarea şi sancţionarea faptelor de discriminare. 

Doamna Simona Bordeianu a adus în discuţie Planul naţional de dezvoltare pe perioada 
2007-2012 şi Strategia de Ocupare a Forţei de Muncă pe 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 
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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. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a sugerat la finalul şedinţei redactarea unor 
punctaje între instituţii în vederea delimitării atribuţiilor şi eventual organizarea unei noi 
dezbateri privind modificarea legislaţiei şi a mulţumit invitaţilor pentru participare. 

 
Joi, 31 martie 2005  

       Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Studiul legislaţiei din domeniul egalităţii de gen. 
 
 

PREŞEDINTE 
 

      MINODORA CLIVETI 
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