
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                      Nr. 37/135/04.03.2013 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din data  de 26 februarie 2013 
 

În proiectul ordinii de zi din data de 26 februarie 2013 au fost înscrise următoarele 

puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.8 din 

Legea nr.152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (Plx. 

50/2013);  

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (Plx. 47/2013); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.90/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind 

medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art.II din Legea 

nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi 

organizarea profesiei de mediator (PLx. 37/2013); 

4. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăţilor cotate la 

bursă şi măsuri conexe COM (2012) 614 – proiect de opinie; 

5. Diverse. 

 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

- din partea Ministerului Justiţiei, domnul secretar de Stat Florin Moţiu; 

- din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 

domnul Sorin Botezatu, director; 



 2

- din partea Ministerului Afacerilor Externe domnul secretar de Stat, Radu Podgoreanu; 

- din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Marius Răduţ; 

- din partea Asociaţiei COLFASA, doamna Florentina Vîrtej, consilier juridic; 

- din partea Centrului Parteneriat pentru Egalitate doamna Georgiana Slobozeanu, 

consilier juridic; 

- din partea Asociaţiei Femeilor din România, doamna Liliana Pagu, preşedinte. 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Liliana Mincă, care a declarat deschise 

lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru. De asemenea, domnia sa a întrebat 

dacă există observaţii cu privire la ordinea de zi, dorind să o supună la vot. 

Domnul deputat Gheorghe Firczak a luat cuvântul arătând că, în conformitate cu 

art.47 lit.c), din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, preşedintele Comisiei 

convoacă biroul comisiei pentru a stabili modalităţile de îndeplinire a activităţilor reglementate 

de art.46, în speţă lit. a) din regulament, care prevede că biroul comisiei propune ordinea de 

zi a şedinţelor. Domnul deputat Gheorghe Firczak a solicitat amânarea şedinţei Comisiei 

motivând că Biroul nu a fost convocat, solicitând supunerea la vot a propunerii de amânare a 

şedinţei, nefiind respectate prevederile regulamentare. 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a întrebat-o pe doamna deputat Cristina Pocora 

dacă în legislatura anterioară s-au desfăşurat şedinţe de Birou al Comisiei.. Doamna deputat 

Cristina Pocora a precizat că s-au făcut şedinţe de birou, existând consultări cu Biroul în 

ceea ce priveşte propunerile existente, deplasări externe, evaluările personalului, iar atunci 

când timpul nu permitea aceste consultări au avut loc în Plen. 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a arătat că pe ordinea de zi a Comisiei se află 

propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind consolidarea 

echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăţilor cotate la bursă şi 

măsuri conexe COM (2012) 614 şi alte patru puncte. Doamna vicepreşedintă Gabriela 

Podaşcă  a propus convocarea pe loc a Biroului Comisiei şi apoi continuarea lucrărilor.  

Domnul deputat Gheorghe Firczak a solicitat să se supună la vot cele două propuneri, 

astfel: prima, cea a amânării şedinţei Comisiei şi apoi cea referitoare la întrunirea pe loc a 

Biroului Comisiei. 

Doamna preşedintă Liliana Mincă a supus la vot propunerea de amânare a şedinţei 

Comisiei, propunerea întrunind 7 voturi “pentru” amânare (doamna deputat Gabriela-Maria 

Podaşcă, domnul deputat Gheorghe Firczak, domnul deputat Vlad Marcoci, domnul deputat 

Gheorghe Florin, doamna deputat Marcu Viorica, domnul deputat Molnár Zsolt, doamna 
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deputat Cristina Ancuţa Pocora) şi 2 voturi “împotrivă”, (doamna deputat Liliana Mincă şi 

domnul deputat Ştefan Petru Dalca). 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a precizat că membrii Comisiei au hotărât, în 

şedinţa din 12 februarie 2013, amânarea dezbaterii la propunerea de Directivă a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în rândul 

administratorilor neexecutivi ai societăţilor cotate la bursă şi măsuri conexe COM (2012) 614, 

în vederea primirii unui punct de vedere din partea ministerelor şi pentru consultarea 

reprezentanţilor societăţii civile. De asemenea, doamna preşedinte Liliana Mincă a invitat 

membrii Comisiei să participe împreună cu domnia pentru a discuta în continuare cu 

reprezentanţii ministerelor de resort şi ai societăţii civile cu privire la  propunerea de Directivă 

a Parlamentului European şi a Consiliului COM (2012) 614. O parte din membrii Comisiei au 

părăsit sala de şedinţă. 

Din partea Comisiei au mai participat la discuţii, alături de doamna Preşedinte, domnul 

vicepreşedinte Ştefan Petru Dalca şi doamna vicepreşedinte Gabriela-Maria Podaşcă. De 

asemenea, din partea  Serviciului  de drept comunitar şi jurisprudenţă comunitară din 

Camera Deputaţilor a participat doamna Mihaela Muraru Mândrea, şef serviciu. 

În continuare doamna preşedinte a dat cuvântul celor prezenţi, pentru expunerea 

punctelor de vedere. 

Doamna Mihaela Muraru Mândrea, şef serviciu, Serviciu  de drept comunitar şi 

jurisprudenţă comunitară a făcut precizarea  că propunerea de directivă  are ca termen 

stabilit de Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor 8 martie 2013, după care Comisia pentru 

afaceri europene a Camerei Deputaţilor va redacta proiectul final de opinie. Termenul în care 

se putea examina principiul subsidiarităţii a trecut,  acum urmând a se elabora un proiect de 

opinie privind fondul Propunerii de directivă. 

Domnul Sorin Botezatu, director al Direcţiei de egalitate de şanse între femei şi bărbaţi 

în Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a precizat 

următoarele: 

- doamna ministru Mariana Câmpeanu este interesată de propunerea de Directivă, 

aceasta participând în prezent la a doua reuniune a Consiliului EPSCO; 

- propunerea de directivă a fost lansată la reuniunea Consiliului EPSCO în decembrie 

2012, negocierile cu privire la aceasta debutând la data de 1 februarie 2013, în cadrul 

Grupului de Lucru Probleme Sociale – SQWP al Consiliului Uniunii; 

- poziţiile reprezentanţilor statelor membre au fost divergente, astfel Portugalia, Italia, 

Belgia, Lituania, Finlanda, Austria, Spania, Franţa, Grecia şi Slovenia au susţinut, în 

principiu, proiectul de directivă. Cehia, Danemarca, Suedia, Olanda, Marea Britanie, 



 4

Germania, Letonia, Estonia şi Slovacia  au exprimat scepticismul faţă de acest instrument 

obligatoriu, o serie din aceste ţări propunând transformarea ei în recomandare. Austria, 

Ungaria, Malta, Spania, Portugalia, şi Cipru nu au formulat încă poziţia naţională şi au 

introdus rezervă de examinare; 

Domnia sa a arătat că Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice a solicitat puncte de vedere din partea partenerilor sociali naţionali şi companiilor 

româneşti listate la bursă (prin intermediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României). 

Astfel, în urma consultării partenerilor sociali a reieşit că: 

- sindicatele au o poziţie mai flexibilă în ceea ce priveşte introducerea de măsuri 

obligatorii (cu obiective, termene, sancţiuni), considerând acest lucru eficient. 

- patronatele şi companiile consideră în schimb că nu este nevoie de măsuri cu caracter 

obligatoriu pentru creşterea numărului femeilor în consiliile de administraţie; 

- în legătură cu procentul de 40% prevăzut de directivă, patronatele consideră că s-ar 

putea încălca libertatea de opţiune a managementului executiv, iar companiile cotate la bursă 

consideră că în determinarea cotei de reprezentare este important să primeze competenţele 

profesionale, indiferent de gen, promovarea egalităţii de gen putând fi făcută şi fără măsuri 

cu caracter obligatoriu; 

În urma analizei punctelor de vedere, Ministerul apreciază că România nu trebuie să 

aibă o poziţie radicală în favoarea sau pentru respingerea acestui proiect, ci una flexibilă. 

Astfel: 

- ţara noastră sprijină problematica de gen şi promovarea femeii, fiind important însă să 

primeze principiul competenţei, principiul de gen trebuind luat în discuţie atunci când 

competenţele sunt similare, cum se arată şi în propunerea de directivă; 

- trebuie clarificat în ce măsură baza juridică aleasă ca domeniu de aplicare al directivei 

se încadrează în prevederile articolului 157 din Tratatul de Funcţionare a UE (care face 

referire la aplicarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, cu precădere 

egalitatea de remunerare pentru aceeaşi muncă); 

- trebuie evitată presiunea pe companii şi organizarea acestora, în speţa libertatea 

acţionarilor de a-şi alege reprezentanţii; 

- proiectul de directivă cuprinde neclarităţi cu privire la modul în care statul poate 

monitoriza obligativitatea îndeplinirii obiectivului de 40%, nefiind prevăzute sancţiuni ferme. 

Doamna Mihaela Muraru Mândrea a arătat ca propunerea e gândita pentru a sprijini 

tarile nou intrate in Uniunea Europeană 

În luarea sa de cuvânt, domnul vicepreşedinte Ştefan Petru Dalca a arătat că sunt 

companii private unde femeile sunt slab reprezentate datorită faptului că nu sunt specialişti în 
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domeniu, iar termenele şi sancţiunile prevăzute de directivă pot fi de natură să ridice 

probleme. 

Doamna Liliana Pagu a arătat, în urma punctelor de vedere susţinute că este necesar să 

existe o abordare suplă, în urma studierii atente a realităţii. 

Invitaţii şi-au exprimat satisfacţia pentru invitaţia de a participa la lucrările Comisiei şi au 

mulţumit doamnei preşedinte Liliana Mincă pentru deschiderea de a colabora cu societatea 

civilă. 

În finalul întâlnirii doamna preşedinte Liliana Mincă a precizat că această consultare a 

actorilor implicaţi, în vederea formulării unui proiect de opinie cu privire la propunerea de 

directivă, a fost iniţiată de Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, 

solicitând participanţilor să comunice punctele lor de vedere în scris către Comisie până 

vineri 1 martie 2013. De asemenea, domnia sa a înmânat participanţilor documentele primite 

de la Ministerul Muncii, Familie, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi poziţia 

Blocului Naţional Sindical cu privire la propunerea de directivă. 

 

În ziua de 26 februarie 2013, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Liliana Mincă - preşedinte, domnul deputat Ştefan Petru Dalca - vicepreşedinte, doamna 

deputat Gabriela-Maria Podaşcă - vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - 

secretar, domnul deputat Vlad Marcoci - secretar, domnul deputat Florin Gheorghe, doamna 

deputat Viorica Marcu, domnul deputat Molnar Zsolt şi doamna deputat Cristina Ancuţa 

Pocora. 

Au absentat: domnul deputat Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul deputat Ludovic 

Orban, doamna deputat Adriana Doina Pană, doamna deputat Maria Andreea Paul. 

 
         PREŞEDINTE                                                        

 
         Liliana MINCĂ                  

                      SECRETAR   
                                                                       Gheorghe Firczak   

 
                                                                                

            Şef birou – consilier parlamentar 
 Lucia Cornelia LEPĂDATU 
 
                          Întocmit, 
                                 
                  Cristina CONSTANTIN,                                         
                                                Consilier parlamentar          
                                 Luminiţa GHEORGHIU, 
                     Consilier 
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