
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
     
Comisia pentru egalitatea de şanse                            Bucureşti, 19 iunie 2018 
              pentru femei şi bărbaţi                           Nr.4c-17/334 
                                           

RAPORT  DE ÎNLOCUIRE 
 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi 
de tratament între femei şi bărbaţi 

 
 

           În temeiul dispoziţiilor art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi a fost retrimis Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi cu adresa PL-x 258/2018  înregistrată cu nr.4c-17/329 din 14.06.2018, în vederea reexaminării şi întocmirii 
unui nou raport. 
 

Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind 
egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în 
sensul interzicerii, sub sancţiune contravenţională, a actelor de hărţuire, hărţuire sexuală sau hărţuire psihologică. 

 



În urma reluării dezbaterilor în şedinţa din 19 iunie 2018, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente. 

 
Prezentul raport înlocuieşte Raportul comisiei depus anterior cu nr.4c-17/281 din data de 16 mai  

2018. 
 
Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, conform avizului nr. 1146 din 20 decembrie  

2017. 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil proiectul de Lege în şedinţa din 14 martie 

2014. 
Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat favorabil 

proiectul de lege, cu un amendament, în şedinţa din data de 15 mai 2018. 
 Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a avizat negativ proiectul de lege în 
şedinţa din data de 3 mai 2018. 
 Guvernul, prin adresa nr.676 din data de 11 aprilie 2014 precizează că Parlamentul va decide asupra 
oportunităţii acestei iniţiative. 
 Ministerul Afacerilor Interne, prin adresa nr.10671 din data de 22 mai 2018 reiterează poziţia exprimată 
anterior prin adresele nr.22560/15.12.2017 şi nr.10671/02.04.2018, în ceea ce priveşte acordarea competenţei de 
constatare şi sancţionare a contravenţiilor.  

În conformitate cu prevederile art. 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, la dezbateri au participat ca invitaţi: doamna Cîrstea Monaliza, secretar general din partea 
Agenţiei Naţionale pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi, domnul Marin Robert – secretar de stat, 
domnul Dragnea Florin – inspector general adjunct şi domnul Caştu Bogdan – şef serviciu din partea Ministerului 
Afacerilor Interne. 

 



La şedinţa Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au fost prezenţi, conform listei de 
prezenţă, 11 deputaţi din totalul de 13 membri ai acesteia.  

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. 
 
Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 alin. (9) pct. 1, din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia  propune  plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea  proiectul de 

Lege cu amendamente,  redate în Anexa, ce face parte integrantă din prezentul raport. 
 

 

 

PREŞEDINTE 

Cristina Ionela IURIŞNIŢI 

                          
      
  Întocmit,                                                                          

        Consilier  parlamentar 
         Maria Eugenia Barna                    
 
 
 
 
 



Anexa 
 

Amendamente admise 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
 Legea 202/2002 

Text adoptat de Senat Text propus de Comisie 
(autor amendamente) 

 

Motivarea 
amendamentului 

1. ______ 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi 
 

 

nemodificat  

2. _______ Articol unic. - Legea nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.326 din 5 iunie 
2013, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează: 
 
 

nemodificat  

3. ________ 1. La articolul 6, după alineatul (1) se 
introduce un nou alineat, alin.(11), cu 
următorul cuprins: 
“(11) Este interzis orice comportament 
de hărţuire sexuală sau hărţuire 
psihologică definite conform prezentei 
legi, atât în public, cât şi în privat.” 
 
 
 
 

nemodificat  
 
 
 

nemodificat 

 



 
4. Art. 37. –  

 
 
 
 
(1)Constituie contravenţii şi se 
sancţionează cu amendă 
contravenţională de la 3.000 lei la 
100.000 lei încălcarea dispoziţiilor art. 
6 alin. (1)-(4), art. 7 alin. (2), art. 8, 
art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1)-(4), (6), 
(8) şi (9), art. 11-22 şi art. 29. 
 
 

2. La articolul 37, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  
 
“(1)Constituie contravenţii şi se 
sancţionează cu amendă 
contravenţională de la 3.000 lei la 
100.000 lei, dacă fapta nu a fost 
savârşită în astfel de condiţii încât, 
potrivit legii penale, să fie 
considerată infracţiune, încălcarea 
dispoziţiilor art. 6 alin. (1), (11), şi 2-4, 
art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 
10 alin. (1)-(4), (6), (8) şi (9), art. 11-22 
şi art. 29.” 
 

2. La articolul 37, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins:  

 
"(1) Constituie contravenții și se 
sancționează cu amendă 
contravențională de la 3.000 lei la 
10.000 Lei, daca fapta nu a fost 
săvărșită în astfel de condiții încât, 
potrivit legii penale, să fie 
considerată infracțiune, încălcarea 
dispozițiilor art. 6 alin. (1), (11), şi 2-
4, art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), 
art. 10 alin. (1)-(4), (6), (8) şi (9), art. 
11-22 şi art. 29." 
Autori: membrii Comisiei 
 

Scopul legiuitorului nu este 
unul punitiv, ci preventiv, 
de aceea este necesară 
adaptarea valorii amenzii 
contravenționale la un prag 
care să reflecte această 
intenție. 

5. _________ 3. La articolul 37 alineatul (3), după 
litera b) se introduce o nouă literă, 
lit.c, cu următorul cuprins: 
 
“c) Ministerul Afacerilor Interne, prin 
ofiţerii şi subofiţerii din cadrul său, în 
cazul contravenţiilor constând în 
încălcarea dispoziţiilor art.6 alin.(11).” 

3. La articolul 37 alineatul (3), după 
litera b) se introduce o nouă literă, 
lit.c, cu următorul cuprins: 
 
“c) Ministerul Afacerilor Interne, prin 
ofiţerii şi agenţii de poliţie din 
cadrul Poliţiei Române, ofiţerii şi 
subofiţerii din cadrul Jandarmeriei 
Române, ofiţerii şi agenţii de poliţie 
din cadrul Poliţiei de Frontieră 
Române, în zona de competenţă, 
precum şi de către poliţiştii locali,  
în cazul contravenţiilor constând în 
încălcarea dispoziţiilor art.6 alin.(11).” 
Autori: membrii Comisiei 

Formularea din proiectul de 
lege nu reflectă categoriile 
de personal care își 
desfășoară activitatea în 
instituțiile din cadrul 
Ministerului Afacerilor 
Interne.  
Este necesară acoperirea 
întregului spațiu public, 
pentru a interzice și 
sancționa orice practică de 
hărțuire, așa cum este 
definită în lege, de către 
organele abilitate, conform 
zonei de competență. 

 
 


