
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru egalitatea de şanse        Nr. 45/ 269/05.07.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 
 

           
Sinteza 

lucrărilor Comisiei din zilele   
de 27 şi 28 iunie 2006 

Marţi, 27 iunie 2006   
 

1. Documentare privind Directivele europene şi legislaţia europeană în materia 
egalităţii de şanse. 

     
Miercuri, 28 iunie 2006 
 

1. Propunerea legislativă  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 
privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, modificată şi completată prin 
Ordonanţa Guvernului nr. 84/2004, aprobată cu modificări prin legea nr. 
501/2004 (P.l.x.214/27 martie 2006) – trimisă de Camera Deputaţilor pentru 
Raport suplimentar  (şedinţa din 22 iunie a.c.).  

2. Alte probleme ale Comisiei.  
       
Marţi, 27 iunie 2006  
 

La primul punct al ordinei de zi s-a aflat documentarea privind Directivele 
europene şi legislaţia europeană în materia egalităţii de şanse. 

Şedinţa a fost condusă alternativ de domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak şi 
de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 

Membrii Comisiei au analizat principalele directive europene în domeniul egalităţii 
de şanse şi de tratament pe piaţa muncii:  

- Directiva Consiliului 76/207/EEC din 9 februarie 1976 privind aplicarea 
principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi referitor la 
accesul la angajare, pregătirea profesională şi promovarea, precum şi 
la condiţiile de muncă; 

- Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2002/73/EC din 23 
septembrie 2002, care amendează Directiva Consiliului 76/207/EEC 
privind aplicarea principiului tratamentului egal pentru bărbaţi şi femei 
cu privire la accesul la angajare, instruire profesională şi promovare, 
precum şi la condiţiile de muncă. 

- Directiva Consiliului 79/7/EEC din 19 decembrie 1978 privind aplicarea 
progresivă a principiului egalităţii de tratament pentru bărbaţi şi femei în 
domeniul securităţii sociale; Directiva Consiliului 86/378/EEC din 24 
iulie 1986 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament pentru 
bărbaţi şi femei în schemele ocupaţionale de securitate socială. 

 1

Administrator
Original



- Directiva Consiliului 93/104/EC din 23 noiembrie 1993 privind anumite 
aspecte ale organizării timpului de lucru. 

De asemenea, au fost analizate măsurile recent adoptate în domeniile: legislaţiei 
muncii, combaterii tuturor formelor de discriminare, sănătăţii şi securităţii la locul de 
muncă, dialogului social, reformei sistemului de asistenţă socială, combaterii sărăciei 
si a marginalizării sociale. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a declarat închisă şedinţa. 
 
Miercuri, 28 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 reexaminarea Propunerii legislative  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între 
femei şi bărbaţi, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 84/2004, 
aprobată cu modificări prin legea nr. 501/2004 (P.l.x.214/27 martie 2006) – trimisă de 
Camera Deputaţilor pentru Raport suplimentar  (şedinţa din 22 iunie a.c.). 

Doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean a amintit faptul că în şedinţa plenului 
din ziua de joi, 22 iunie 2006, a fost hotărâtă retrimiterea pentru Raport suplimentar a 
Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, modificată şi completată prin Ordonanţa 
Guvernului nr. 84/2004, aprobată cu modificări prin legea nr. 501/2004 (P.l.x.214/27 
martie 2006) şi, de asemenea, conexarea acesteia din urmă cu proiectul iniţiat de 
Guvern, respectiv cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi barbaţi, republicată. 

Membrii Comisiei au trecut în revistă principalele aspecte ce trebuiesc avute în 
vedere la viitoarea dezbatere asupra propunerii Comisiei şi proiectului Guvernului.  

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a declarat închisă şedinţa. 
La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în ziua de 27 iunie a.c.: doamna 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, doamna deputată Mona 
Muscă,   domnul deputat Ioan Aurel Rus şi domnul deputat Dan Horaţiu Buzatu. Au 
absentat de la lucrări doamna preşedintă Minodora Cliveti, membră a Delegaţiei 
României la Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, şi doamna Gabriela Creţu, 
observator în Parlamentul European şi în ziua de 28 iunie: 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, doamna Gabriela Creţu, doamna Mona Muscă, 
observator în Parlamentul European. A absentat de la lucrări doamna preşedintă 
Minodora Cliveti, membră a Delegaţiei României la Adunarea Parlamentară a 
Consiliului Europei. 
       
           PREŞEDINTĂ, 
 
       Minodora CLIVETI         

 
          

                                                Expert parlamentar, 
                                   Irina Stupar        
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