
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru egalitatea de şanse        Nr. 45/256 /19.06.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 

 
           

Sinteza 
lucrărilor Comisiei din zilele   

de 13 şi 14 iunie 2006 
 
 
Marţi, 13 iunie 2006   
 

1. Dezbaterea şi avizarea în fond a Propunerii legislative privind stoparea 
discriminării, după criteriul de vârstă, în anunţurile de mică publicitate, 
ce se referă la angajări de personal (P.L.x. 438/8 mai 2006), Camera 
Deputaţilor fiind Cameră decizională  

 
     

Miercuri, 14 iunie 2006 
 

1. Participarea la dezbaterea cu tema „ Modele de sisteme electorale – măsuri 
legislative care să asigure participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor 
la procesul electoral”, organizată de Comisie, cu participarea societăţii civile. 

2. Dezbaterea şi avizarea Propunerii legislative de modificare a Legii nr. 
168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 528 din 29/11/1999  (P.L.x. 478/22 mai 2006), 
Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.     
        

    
Marţi, 13 iunie 2006  
 

La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea în fond a 
Propunerii legislative privind stoparea discriminării, după criteriul de vârstă, în 
anunţurile de mică publicitate, ce se referă la angajări de personal (P.L.x. 438/8 
mai 2006), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea unui cadru 
normativ care să stopeze discriminarea după criteriul de vârstă în ceea ce priveşte 
încadrarea în muncă, din cadrul emisiunilor speciale de radio şi TV precum şi din 
anunţurile de mică publicitate care se referă la angajare de personal.  

În urma dezbaterilor generale s-a hotărât respingerea propunerii legislative din 
următoarele considerente: 
- domeniul care face obiectul propunerii legislative este reglementat prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 
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discriminare, aprobată prin Legea nr. 48/2002, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- potrivit prevederilor art. 5 alin. 2) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, este interzisă 
orice discriminare directă sau indirectă faţă de orice salariat; 
- Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
stipulează că publicitatea trebuie să nu includă nici o formă de discriminare. 

Pentru respingere s-a întrunit un număr de 9 voturi “pentru” (doamna deputată 
Minodora Cliveti, doamna deputată Cornelia Ardelean, domnul deputat Gheorghe 
Firczak,  domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, 
doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputata Florentina Marilena Toma, 
domnul deputat Ioan Aurel Rus şi domnul deputat Sandor Tamas).  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa. 
 
Miercuri, 14 iunie 2006 

 
Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.  
La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea cu tema „ Modele de 

sisteme electorale – măsuri legislative care să asigure participarea echilibrată a 
femeilor şi bărbaţilor la procesul electoral”, organizată de Comisie, cu 
participarea societăţii civile. 
 La reuniune au participat din partea unor instituţii publice: domnul Tiberiu 
Covacs, secretar general al Comisiei Electorale Permanente, domnul Vasile Burtea, 
adjunct al Avocatului Poporului, doamna Maria Moţa, preşedinta Agenţiei Naţionale 
pentru Egalitatea de Şanse pentru femei şi bărbaţi – ANES. Organizaţiile 
neguvernamentale au fost reprezentate de: Costel Popa şi Ana Maria Moşneagu 
(Asociaţia Pro Democraţia), Florentina Bocioc (Institutul Democratic National), Oana 
Băluţă (Filia), Livia Aninoşanu şi Daniela Marţiş (Centrul Parteneriat pentru Egalitate). 

Doamna deputată Minodora Cliveti, preşedinta comisiei, a atras atenţia că 
propunerea legislativă privind  noul Cod electoral, elaborată de Asociaţia Pro 
Democraţia, nu conţine nicio prevedere pentru asigurarea respectării egalităţii de gen 
în viaţa politică şi a menţionat că scopul întâlnirii  este de a cunoaşte şi selecta 
propuneri şi sugestii privind adoptarea măsurilor legislative şi administrative care să 
garanteze aplicarea principiului egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în cadrul 
alegerilor generale şi locale.  

Participanţii la dezbatere au prezentat puncte de vedere privind modalităţile 
concrete prin care se poate modifica legislaţia electorală actuală astfel încât să 
conţină prevederi care să stabilească echilibrul în ceea ce priveşte participarea 
femeilor şi bărbaţilor în structurile alese.  

În urma dezbaterilor, s-au prezentat concluziile privind iniţiativele ce vor fi 
susţinute de participanţi: înfiinţarea Coaliţiei pentru promovarea parităţii de gen în 
Parlamentul României, ca forum de dialog şi acţiune, un parteneriat deschis între 
organizaţii neguvernamentale, parlamentari, personalităţi publice şi academice; 
elaborarea amendamentelor la proiectul Codului electoral lansat spre dezbatere de 
Asociatia Pro Democratia; această propunere va fi coordonată de  un grup de lucru 
constituit în cadrul Centrului Filia; amendarea altor legi cu impact asupra realizării 
parteneriatului de gen în viaţa politică (ex. Legea privind finanţarea partidelor şi 
campaniilor electorale); solicitarea d.nei Maria Moţa de a participa la şedinţele 
Comisiei parlamentare comune pentru Codul electoral şi, în acest sens, se va adresa 
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conducerii comisiei comune; organizarea  unor dezbateri periodice cu partenerii de 
dialog pentru evaluarea progreselor  realizate în atingerea obiectivelor propuse.  

În încheiere, doamna deputată Minodora Cliveti a amintit faptul că, în 2006, se 
împlinesc 60 de ani de la legiferarea dreptului de vot universal şi extinderea dreptului 
de vot pentru femei prin eliminarea restricţiilor privind veniturile, profesia, starea 
civilă. Totodată, în acest an se împlinesc 67 de ani de la alegerea primei femei în 
Parlamentul naţional. 
 La cel de al doilea punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 
Propunerii legislative de modificare a Legii nr. 168/1999 privind soluţionarea 
conflictelor de muncă publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 528 din 
29/11/1999  (P.L.x. 478/22 mai 2006), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 66 din 
Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 582 din 29 noiembrie 1999, în sensul că pe timpul 
desfăşurării grevei în unităţile sanitare, de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale 
radioului şi televiziunii publice, în unităţile de transporturi pe căile ferate, inclusiv 
pentru gardienii feroviari, în unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea 
localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi 
apă, serviciile esenţiale să fie asigurate permanent, dar nu mai puţin de 1/3 din 
activitatea normală desfăşurată pe întreaga durată a programului de lucru. 

  Totodată, salariaţii din unităţile sistemului energetic naţional din unităţile 
operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, pot declara grevă 
numai dacă se asigură permanent 1/3 din activitate. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă în unanimitate, întrunind  
un număr de 9 voturi „pentru” (doamna deputată Minodora Cliveti, doamna deputată 
Cornelia Ardelean, domnul deputat Gheorghe Firczak,  domnul deputat Dan Horaţiu 
Buzatu, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, 
doamna deputata Florentina Marilena Toma, domnul deputat Ioan Aurel Rus şi 
domnul deputat Sandor Tamas). 

 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa. 

 La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în zilele de 13 şi 14 iunie: doamna 
preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul 
vicepreşedinte Gheorghe Firczak, doamna deputată Olguţa Cocrea, doamna 
deputată Doina Dreţcanu, domnul deputat Tamas Sandor, doamna deputată 
Florentina Marilena Toma,  domnul deputat Ioan Aurel Rus, domnul secretar Dan 
Horaţiu Buzatu. A absentat de la lucrări doamna deputată Mona Muscă, observator 
în Parlamentul European şi doamna Gabriela Creţu, observator în Parlamentul 
European.  
 
         PREŞEDINTĂ, 
 
      Minodora CLIVETI    

          SECRETAR, 
 
                           Dan Horaţiu Buzatu           
   

          
                                                Expert parlamentar, 
                                   Irina Stupar        
  

 3


	Comisia pentru egalitatea de şanse        Nr. 45/256 /19.06.
	pentru femei şi bărbaţi
	Sinteza
	lucrărilor Comisiei din zilele
	Marţi, 13 iunie 2006
	Miercuri, 14 iunie 2006
	Miercuri, 14 iunie 2006

