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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTAŢILOR 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială         Nr.27/431/8 octombrie 2004 
 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 

privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.89 şi 107 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, cu modificările şi completările intervenite prin 
Hotărârea Camerei Deputaţilor nr.23/2003, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată pentru dezbatere pe fond în procedură de 
urgenţă, cu proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.84/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, trimis cu adresa nr.P.L.-X 533 din 20 septembrie 2004. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ şi avizele primite de la următoarele comisii: 

• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci; 
• Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi; 
• Comisia pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 
 
Comisia propune Plenului adoptarea proiectului de lege în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate de România în cadrul negocierilor privind 
Capitolul 13 – Ocupare şi politici sociale, în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu acquis-ul comunitar. 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor constituţionale şi a fost adoptat de Senat în şedinţa din 13 

septembrie 2004, cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constituţie, republicată. 
 
3. La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 21 membri ai comisiei. 
 

La dezbaterea proiectului au participat ca invitaţi, în conformitate cu prevederile art.51 şi 52 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, d-na Marta 
Ţărnea – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
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4. Proiectul de lege, potrivit art.75 din Constituţie şi art.86 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, este de competenţa decizională a Camerei 
Deputaţilor. 
 
 În urma dezbaterii proiectului de lege în şedinţa comisiei din 6 octombrie 2004, acesta a fost aprobat cu amendamente. 
 

 
I. Amendamente admise 

 
În urma dezbaterii în comisie, proiectul de lege se aprobă cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. Text iniţial Text propus de comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea 
propunerii 

amendamentelor 

Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
 
1 

 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
Guvernului nr.84 din 19 august 2004 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi, adoptată în temeiul art.1, pct.V.2 din 
Legea nr.291/2004 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.799 
din 30 august 2004. 
 

 
Se propune completarea textului după cum urmează: 
"Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului 
nr.84 din 19 august 2004 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi, adoptată în temeiul art.1, 
pct.V.2 din Legea nr.291/2004 privind abilitarea 
Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.799 din 
30 august 2004, cu următoarele modificări:" 
 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, ca urmare a 
modificărilor propuse în 
prezentul raport. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
 
2 

 
1. La articolul 4, literele a) - c) se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
"…………………………………………….. 
c) prin hărţuire sexuală se înţelege orice formă 
de comportament nedorit – verbal, nonverbal 
sau fizic – de natură sexuală, care apare cu 
scopul sau are ca efect atingerea demnităţii 
unei persoane, mai ales când creează un mediu 
degradant, de intimidare, de ostilitate, de 
umilire sau ofensator; " 
 

 
Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui 
text nou, ca punct 1, cu următorul cuprins: 
"1. La art.I, punctul 1, litera c) a articolului 4 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
"c) prin hărţuire sexuală se înţelege orice 
comportament nedorit – verbal, nonverbal sau fizic – 
de natură sexuală, care are ca scop sau ca efect 
atingerea demnităţii persoanei şi/sau crearea unui 
mediu degradant, de intimidare, de ostilitate, de 
umilire sau ofensator;" 
 
Autor: deputat Iulia Pataki 
 

 
 
 
 
 
Corelare cu dispoziţiile 
din legislaţia privind 
prevenirea şi 
sancţionarea tuturor 
formelor de 
discriminare, care este 
mai generoasă şi 
acoperă o paletă mai 
largă de situaţii. 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
3 

 
8. La articolul 8, se introduce un nou alineat, 
alineatul (3), cu următorul cuprins: 
"(3) Este considerată discriminare dispoziţia de 
a discrimina o persoană pe criteriul de sex." 
 

 
Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui 
text nou, ca punct 2, cu următorul cuprins: 
"2. La art.I, punctul 8, alineatul (3) al articolului 8 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) Este considerată discriminare orice dispoziţie de 
a discrimina o persoană pe criteriul de sex." 
 
Autor: deputat Smaranda Dobrescu 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea 
exprimării. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
 
4 

 
16. După articolul 23 se introduc nouă noi 
articole, articolele 231 - 239, cu următorul 
cuprins: 
"Art.231. - …………………………………. 
Art.235. – (1) Agenţia se înfiinţează cu data de 
1 ianuarie 2005 şi începe să funcţioneze din 
data de 1 martie 2005, cu un număr total de 30 
de posturi de funcţionari publici şi personal 
contractual, asigurat prin redistribuire din 
numărul de posturi aprobat Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. 
(2) ……………………………………………. 
(3) Agenţia coordonează activitatea structurilor 
specifice pentru egalitatea de şanse între femei 
şi bărbaţi, înfiinţate în baza prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr.285/2004 privind 
aplicarea Planului naţional de acţiune pentru 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, în 
cadrul direcţiilor pentru dialog, familie şi 
solidaritate socială judeţene şi a municipiului 
Bucureşti. 
……………………………………………….." 
 

 
Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui 
text nou, ca punct 3, cu următorul cuprins: 
"3. La art.I, punctul 16, articolul 235, alineatele (1) 
şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(1) Agenţia se înfiinţează cu data de 1 ianuarie 2005 
şi începe să funcţioneze din data de 1 martie 2005, cu 
un număr de 30 de posturi de funcţionari publici şi 
personal contractual şi cu câte cel puţin un post din 
cadrul direcţiilor pentru dialog, familie şi 
solidaritate socială judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, înfiinţate în baza prevederilor 
Hotărârii Guvernului nr.285/2004 privind 
aplicarea Planului naţional de acţiune pentru 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, asigurate 
prin redistribuire din numărul de posturi aprobat 
Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
(3) Agenţia coordonează activitatea structurilor 
specifice pentru egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi prevăzute la alin.(1)." 
 
Autor: deputat Smaranda Dobrescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru asigurarea 
reprezentării în teritoriu 
a Agenţiei. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
 
5 

 
16. După articolul 23 se introduc nouă noi 
articole, articolele 231 - 239, cu următorul 
cuprins: 
"Art.231. - …………………………………. 
………………………………………………. 
Art.239. – În fiecare judeţ şi în municipiul 
Bucureşti se constituie Comisia judeţeană în 
domeniul egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi (COJES) în vederea îndeplinirii 
prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr.285/2004." 
 

 
Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui 
text nou, ca punct 4, cu următorul cuprins: 
"4. La art.I, punctul 16, articolul 239 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"Art.239. – În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti 
se constituie Comisia judeţeană în domeniul egalităţii 
de şanse între femei şi bărbaţi (COJES) în vederea 
îndeplinirii prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr.285/2004, coordonată de responsabilul aplicării 
prevederilor prezentei legi din cadrul direcţiei 
pentru dialog, familie şi solidaritate socială 
judeţeană şi a municipiului Bucureşti." 
 
Autor: deputat Smaranda Dobrescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
prevederile art.238. 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
6 

 
22. Articolul 33 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"Art.33. – (1) …………………………………" 
(3) În cazul în care o persoană se consideră 
vătămată în baza prevederilor prezentei legi şi 
transmite o sesizare/reclamaţie Agenţiei, 
preşedintele Agenţiei emite, în termen de 3 
zile, un aviz consultativ privind oportunitatea 
sancţionării faptei de discriminare sesizate, 
denumit în continuare aviz. 
……………………………………………….." 
 

 
Se propune introducerea în Legea de aprobare a unui 
text nou, ca punct 5, cu următorul cuprins: 
"5. La art.I, punctul 22, alineatul (3) al articolului 
33 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(3) În cazul în care o persoană se consideră 
vătămată în baza prevederilor prezentei legi şi 
transmite o sesizare/reclamaţie Agenţiei, preşedintele 
Agenţiei emite, în termen de 10 zile, un aviz 
consultativ privind oportunitatea sancţionării faptei 
de discriminare sesizate, denumit în continuare aviz." 
 
Autor: deputat Smaranda Dobrescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termenul de 3 zile nu 
era suficient. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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II. Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterii în comisie, următoarele amendamente au fost respinse: 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Amendamentul propus şi autorul 

acestuia Motivare Camera 
decizională 

0 1 2 3 4 
 
1 

 
1. La art.4, literele a) – c) se modifica si 
vor avea următorul cuprins: 
"a) prin discriminare directă se înţelege 
tratamentul mai puţin favorabil aplicat unei 
persoane, după criteriul de sex, decât este, 
a fost sau ar fi tratată o altă persoană într-o 
situaţie comparabilă;" 
 

 
D-na deputat Iulia Pataki propune 
reformularea literei a) după cum urmează: 
"a) prin discriminare directă se înţelege 
tratamentul mai puţin favorabil aplicat unei 
persoane de un anumit sex în comparaţie 
cu cel ce a fost, este sau va fi aplicat unei 
persoane de sex opus într-o situaţie 
asemănătoare;" 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Dispoziţiile din legislaţia privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare sunt mai 
generoase şi acoperă o paletă mai 
largă de situaţii. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Definiţia respectă cerinţele Directivei. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
2 

 
2. La articolul 4, după litera b) se 
introduce o nouă literă, litera b1), cu 
următorul cuprins: 
"b1) prin hărţuire se înţelege orice 
comportament nedorit, având legătură cu 
faptul că o persoană este de un sex sau 
altul, care apare cu scopul sau are ca efect 
atingerea demnităţii persoanei şi crearea 
unui mediu degradant, de intimidare, de 
ostilitate, de umilire sau ofensator;" 
 

 
D-na deputat Iulia Pataki propune 
reformularea textului literei b1) după cum 
urmează: 
"b1) definiţiile următoarelor noţiuni: 
discriminare, hărţuire, dispoziţia de a 
discrimina, victimizare vor fi 
interpretate în conformitate cu 
formulările din legislaţia privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare;" 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Dispoziţiile din legislaţia privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare sunt mai 
generoase şi acoperă o paletă mai 
largă de situaţii. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Termenul de hărţuire trebuie 
interpretat în conformitate cu 
discriminările de gen şi nu în cadrul 
mai larg al legii cadru privind 
discriminările. 

 
Camera 

Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
 
3 

 
3. După articolul 4 se introduce un nou 
articol, articolul 41, cu următorul 
cuprins: 
“Art.41. – În materia reglementată de 
prezenta lege dispoziţiile prevăzute la art.4 
prevalează asupra oricăror prevederi din 
alte acte normative, iar în caz de conflicte 
în domeniu prevalează dispoziţiile 
menţionate.” 
 

 
D-na deputat Iulia Pataki propune 
reformularea textului art.41 după cum 
urmează: 
“Art.41. – În materia reglementată de 
prezenta lege dispoziţiile prevăzute în 
legislaţia antidiscriminatorie prevalează 
asupra oricăror prevederi din alte acte 
normative, iar în caz de conflicte în 
domeniu prevalează dispoziţiile 
menţionate.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Dispoziţiile din legislaţia privind 
prevenirea şi sancţionarea tuturor 
formelor de discriminare sunt mai 
generoase şi acoperă o paletă mai 
largă de situaţii. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Formularea din proiect nu contrazice 
prevederile legislaţiei generale 
antidiscriminatorii. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
4 

 
6. La articolul 8 alineatul (1), litera e) va 
avea următorul cuprins: 
“e) beneficii, altele decât cele de natură 
salarială, precum şi la securitatea socială.” 
 

 
D-na deputat Iulia Pataki propune 
abrogarea textului şi menţinerea 
formulării iniţiale din Legea nr.202/2002. 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
__ 
 
b) Argumente pentru respingere: 
În art.8 se tratează discriminările ce 
pot apare în timpul şi legat de 
desfăşurarea muncii. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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0 1 2 3 4 
 
5 

 
7. Alineatul (2) al articolului 8 va avea 
următorul cuprins: 
“(2) Sunt exceptate de la aplicarea 
prevederilor alin.(1) lit.a) locurile de 
muncă în care, datorită naturii activităţilor 
profesionale respective sau cadrului în care 
acestea sunt desfăşurate, o caracteristică 
legată de sex este o cerinţă profesională 
autentică şi determinantă, cu condiţia însă 
ca obiectivul urmărit să fie legitim şi 
cerinţa să fie proporţională.” 
 

 
D-na deputat Iulia Pataki propune 
abrogarea textului şi menţinerea 
formulării iniţiale din Legea nr.202/2002. 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
__ 
 
b) Argumente pentru respingere: 
În art.8 se tratează discriminările ce 
pot apare în timpul şi legat de 
desfăşurarea muncii. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
6 

 
8. La articolul 8, se introduce un nou 
alineat, alineatul (3), cu următorul 
cuprins: 
"(3) Este considerată discriminare 
dispoziţia de a discrimina o persoană pe 
criteriul de sex." 
 

 
D-na deputat Iulia Pataki propune 
abrogarea textului.  
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
__ 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Definiţia discriminării în contextul 
prezentei legi se referă doar la 
aspectele ce ţin de gen. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

     

7 15. Articolul 23 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.23. – (1) Se înfiinţează Agenţia 
Naţională pentru Egalitate de Şanse între 
Femei şi Bărbaţi (ANES), denumită în 
continuare Agenţia, ca organ de 
specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, finanţată 
de la bugetul de stat  

D-na deputat Iulia Pataki propune 
reformularea textului după cum urmează: 
„15. Articolul 23 va avea următorul 
cuprins: 
Art.23 – (1) Se înfiinţează Agenţia 
Naţională pentru Egalitate de Şanse între 
Femei şi Bărbaţi (ANES), denumită în 
continuare Agenţia, ca organ de 
specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în 
 

a) Argumente pentru susţinere: 
Textul propus respectă modelul 
instituţional propus de experţii 
spanioli care se regăseşte în textul 
proiectului de OG elaborat în luna 
iunie. 
b) Argumente pentru respingere: 
Directiva europeană nu conţine 
prevederi imperative cu privire la 
 

Camera 
Deputaţilor 
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 prin bugetul Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu sediul 
în municipiul Bucureşti. 
(2) Agenţia promovează principiul 
egalităţii de şanse şi tratament între bărbaţi 
şi femei şi asigură integrarea activă a 
perspe4ctivei de gen în toate politicile şi 
programele naţionale.” 

subordinea Guvernului şi în coordonarea 
Primului ministru, cu sediul în Bucureşti, 
finanţată prin bugetul Secretariatului 
General al Guvernului. 
(2) Agenţia are ca scop realizarea 
strategiei naţionale în domeniul 
promovării principiului egalităţii de şanse 
şi tratament între bărbaţi şi femei. 
(3) Agenţia are rolul de implementare a 
principiului egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi în 
legislaţia internă şi în documentele 
internaţionale la care România este 
parte, precum şi de monitorizare a 
implementării prevederilor acquis-ului 
comunitar şi a convenţiilor 
internaţionale în domeniu.”  

forma de organizare a acestei instituţii, 
lăsând statelor libertatea să decidă în 
această privinţă, în limitele Directivei. 
În ipoteza creării unui organism 
distinct, reglementarea comunitară nu 
indică expres dacă acesta trebuie să fie 
independent sau poate fi plasat în 
subordonarea unei altei entităţi.  
În cadrul documentelor de negociere 
pe Cap.13, ca şi prin Directiva 
nr.2002/73/CE, nu se fac specificări 
detaliate asupra formei de organizare 
instituţională prin intermediul căreia 
se va promova şi controla principiul 
egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi. 

 

     

 
8 

 
16. După articolul 23, se introduc nouă 
noi articole, articolele 231 – 239, cu 
următorul: 
“Art.231. – Agenţia îndeplineşte 
următoarele funcţii: 
a) de strategie, prin care se asigură 
fundamentarea, elaborarea şi aplicarea 
strategiei şi politicilor Guvernului în 
domeniul egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi. 
b) de armonizae cu reglementările Uniunii 
Europene a cadrului legislativ din 
domeniul său de activitate; 
....... ..........................................................” 
 

 
D-na deputat Iulia Pataki propune, la 
art.231, introducerea, după litera b), a două 
litere noi, b1) şi b2), cu următorul cuprins: 
„b1) de reglementare, prin care se 
asigură cadrul normativ şi instituţional 
necesar pentru realizarea obiectivelor 
strategice în domeniul său de activitate; 
b2) de administrare, prin care se asigură 
administrarea fondurilor bugetare şi a 
surselor financiare extrabugetare, 
precum şi distribuirea acestora în 
vederea realizării programelor care să 
asigure egalitatea de şanse şi tratament 
între femei şi bărbaţi;” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Sunt funcţii importante care au fost 
prevăzute în textul iniţial al proiectului 
de ordonanţă. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Agenţia, fiind subordonată MMSSF, 
nu poate avea drept la iniţiativă 
legislativă. 

 
Camera 

Deputaţilor 

     



 10 

     

0 1 2 3 4 
     
9 16. După articolul 23, se introduc nouă 

noi articole, articolele 231 – 239, cu 
următorul: 
“Art.231. ................................................ 
Art.233. – (1) Agenţia este condusă de un 
preşedinte, asimilat din punctul de vedere 
al salarizării cu funcţia de director general 
din minister, numit de către ministrul 
muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în 
condiţiile legii.  
(2) Preşedintele reprezintă Agenţia în 
raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu 
alte autorităţi ale administraţiei publice, cu 
organizaţii, precum şi în raporturile cu 
persoane fizice şi juridice, române sau 
străine. 
...................................................................” 

D-na deputat Iulia Pataki propune, la 
art.233, modificarea textelor alin.(1) şi 
alin.(2) după cum urmează:  
„Art.233. - (1) Agenţia este condusă de un 
preşedinte, cu rang de secretar de stat, 
numit prin decizie a primului-ministru. 
(2) Preşedintele conduce activitatea 
Agenţiei şi o reprezintă în raporturile cu 
Guvernul, cu ministerele, cu alte autorităţi 
ale administraţiei publice, cu organizaţii, 
precum şi în raporturile cu persoanele 
fizice şi juridice române sau străine.” 
 

a) Argumente pentru susţinere: 
Respectă textul ordonanţei propus de 
experţii spanioli. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Directiva europeană nu conţine 
prevederi imperative cu privire la 
forma de organizare a acestei instituţii, 
lăsând statelor libertatea să decidă în 
această privinţă, în limitele Directivei. 

 
Camera 

Deputaţilor 

     
     

10 16. După articolul 23 se introduc nouă 
noi articole, articolele 231 - 239, cu 
următorul cuprins: 
"Art.231. - …………………………. 
Art.235. – (1) Agenţia se înfiinţează cu 
data de 1 ianuarie 2005 şi începe să 
funcţioneze din data de 1 martie 2005, cu 
un număr total de 30 de posturi de 
funcţionari publici şi personal contractual, 
asigurat prin redistribuire din numărul de 
posturi aprobat Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei. 

D-na deputat Iulia Pataki propune 
reformularea  art.235 după cum urmează: 
„Art.235. -  (1) Agenţia se înfiinţează cu 
data de 1 ianuarie 2005 şi începe să 
funcţioneze din data de 1 martie 2005.  
(2) Structura organizatorică şi celelalte 
atribuţii ale Agenţiei vor fi reglementate 
prin hotărâre a Guvernului. ” 
 

a) Argumente pentru susţinere: 
Dorinţa de a respecta modelul 
instituţional teritorial propus de 
experţii spanioli respectiv agenţii 
regionale şi unităţi judeţene. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Directiva europeană nu conţine 
prevederi imperative cu privire la 
forma de organizare a acestei instituţii, 
lăsând statelor libertatea să decidă în 
această privinţă, în limitele Directivei. 
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 (2) Salarizarea personalului din aparatul 
central al Agenţiei de face în conformitate 
cu prevederile legale aplicabile 
personalului din organele de specialitate 
ale administraţiei publice centrale.  
(3) Agenţia coordonează activitatea 
structurilor specifice pentru egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi, înfiinţate în 
baza prevederilor Hotărârii Guvernului 
nr.285/2004 privind aplicarea Planului 
naţional de acţiune pentru egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi, în cadrul 
direcţiilor pentru dialog, familie şi 
solidaritate socială judeţene şi a 
municipiului Bucureşti. 
…………………………………….." 

   

     
     

11 16. După articolul 23 se introduc nouă 
noi articole, articolele 231 - 239, cu 
următorul cuprins: 
"Art.231……………………………….. 
………………………………………… 
Art.238. –  (1) Se înfiinţează Comisia 
naţională în domeniul egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi - CONES, a cărei 
activitate este coordonată de preşedintele 
Agenţiei. CONES preia, de la data 
constituirii legale, atribuţiile Comisiei 
consultative interministeriale în domeniul 
egalităţii de şanse Între femei şi bărbaţi 
(CODES). 
(2) Alte atribuţii ale CONES sunt 
prevăzute de Regulamentul propriu de 
organizare şi funcţionare, elaborat de către 

D-na deputat Iulia Pataki propune 
reformularea  art.238 după cum urmează: 
„Art.238. - (1) Pentru organizarea şi 
coordonarea activităţii în domeniul 
egalităţii de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi la nivel de regiune, se 
înfiinţează agenţii regionale pentru 
egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, 
unităţi cu personalitate juridică. 
(2) Agenţiile regionale pentru egalitate 
de şanse între femei şi bărbaţi au sediul 
în reşedinţele de judeţ care  (au fost 
stabilite capitale de regiuni) ca şi ARD- 
urile. 

a) Argumente pentru susţinere: 
Respectă textul ordonanţei propus de 
experţii spanioli 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Directiva europeană nu conţine 
prevederi imperative cu privire la 
forma de organizare a acestei instituţii, 
lăsând statelor libertatea să decidă în 
această privinţă, în limitele Directivei. 
În ipoteza creării unui organism 
distinct, reglementarea comunitară nu 
indică expres dacă acesta trebuie să fie 
independent sau poate fi plasat în 
subordonarea unei altei entităţi. 
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 Agenţie şi aprobat de CONES şi care va fi 
publicat în Monitorul Oficial al României, 
Partea 1. 
(3) CONES este alcătuită din reprezentanţi 
ai ministerelor şi ai altor organe de 
specialitate ale administraţiei publice 
centrale din subordinea Guvernului, sau ai 
autorităţilor administrative autonome, ai 
organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor 
patronale reprezentative la nivel naţional 
precum şi din reprezentanţi ai 
organizaţiilor neguvernamentale, cu 
activitate recunoscută în domeniu, 
desemnaţi prin consens de acestea. 

(3) Agenţiile regionale pentru egalitatea 
de şanse între femei şi bărbaţi vor 
înfiinţa subunităţi  fără responsabilitate 
juridică, la nivel judeţean. În judeţele în 
care au sediul ARES- uri nu se 
înfiinţează şi subunităţi. 
(4) ARES-urile devin operaţionale 
începând cu anul 2006, subunităţile 
începând cu anul 2007. 
(5) Numărul de  personal, organizarea şi 
atribuţiile ARES- urilor precum şi a 
subunităţilor judeţene vor fi stabilite 
prin Statutul ANES.” 

În cadrul documentelor de negociere 
pe Cap.13, nu se fac specificări 
detaliate asupra formei de organizare 
instituţională prin intermediul căreia 
se va promova şi controla principiul 
egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi. 

 

 (4) Componenţa CONES este propusă de 
preşedintele Agenţiei, în termen de 
maximum 30 de zile de la data numirii 
acestuia, cu consultarea autorităţilor 
publice, organizaţiilor şi asociaţiilor 
prevăzute la alin.(3), şi se aprobă prin 
decizie a primului-ministru. CONES este 
legal constituită la data aprobării de către 
primul-ministru a componenţei acesteia. 
(5) CONES asigură coordonarea activităţii 
Comisiilor judeţene, şi a municipiului 
Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse 
între femei şi bărbaţi (COJES).  
(6) Reuniunile CONES se desfăşoară 
trimestrial la sediul Agenţiei. Secretariatul 
CONES este asigurat de compartimentul 
desemnat prin ordin al preşedintelui 
Agenţiei. 
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17. La articolul 24, partea introductivă 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
"Art.24. – Agenţia asigură respectarea şi 
exercită controlul asupra aplicării 
prevederilor prezentei legi în domeniul său 
de activitate, prin instituţiile coordonate 
sau subordonate Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei care au în 
responsabilitate aplicarea de măsuri de 
promovare a egalităţii de şanse şi tratament 
între femei şi bărbaţi şi de eliminare a 
discriminării directe şi indirecte după 
criteriul de sex, după cum urmează: 
.............................................................." 
 

 
D-na deputat Iulia Pataki propune 
abrogarea textului şi menţinerea 
prevederilor din textul Legii nr.202/2002. 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Problematica egalităţii de şanse nu 
intră numai în atribuţiile MMSSF ci şi 
a altor instituţii. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Aspectul de interdisciplinaritate 
(educaţie, sănătate) este asigurat prin 
Comisia naţională în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi, respectiv Comisiile judeţene, 
conduse de preşedintele Agenţiei, 
respectiv de reprezentanţii în teritoriu 
ai DJMMSSF. 

 
Camera 

Deputaţilor 

 

13 
 

22. Articolul 33 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.33. – (1)......................................... 
(2) ........................................................ 
(3) În cazul în care o persoană se consideră 
vătămată în baza prevederilor prezentei 
legi şi transmite o sesizare/reclamaţie 
Agenţiei, preşedintele Agenţiei emite, în 
termen de 3 zile, un aviz consultativ 
privind oportunitatea sancţionării faptei de 
discriminare sesizate, denumit în 
continuare aviz.” 

 

D-na deputat Iulia Pataki propune 
reformularea textului alin.(3) al art.33 după 
cum urmează: 
“(3) În cazul în care o persoană se 
consideră vătămată în baza prevederilor 
prezentei legi şi transmite o 
sesizare/reclamaţie Agenţiei, preşedintele 
Agenţiei stabileşte dacă faptele sesizate 
se încadrează în prevederile legii şi 
transmite petiţionarului, în termen de 30 
de zile, decizia de a informa autorităţile 
publice abilitate cu aplicarea legii şi cu 
sancţionarea celor responsabili.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Nu este formulat clar în textul 
ordonanţei utilitatea avizului în cazul 
sesizărilor şi reclamaţiilor persoanelor 
vătămate. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Conform competenţelor Agenţiei, 
preşedintele acesteia poate emite avize 
şi nu decizii, iar sancţiunile le aplică 
CNCD. 
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27. La articolul 40, se introduc două noi 
alineate, alineatele (3) şi (4), cu 
următorul cuprins: 
“(3) Procesele verbale de constatare a 
contravenţiilor se transmit de îndată 
Agenţiei, pentru aviz. 
(4) Pentru aplicarea sancţiunilor Agenţia 
transmite Avizul, în termenul prevăzut la 
art.33 alin.(3) Consiliului Naţional pentru 
Combaterea Discriminării.” 

 
D-na deputat Iulia Pataki propune 
reformularea textului după cum urmează: 
“27. La articolul 40, se introduc două noi 
alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul 
cuprins: 
“(3) Procesele-verbale de constatare a 
contravenţiilor încheiate de instituţiile 
abilitate prin lege se transmit CNCD- 
ului în termen de 3 zile de la constatarea 
faptelor, pentru aplicarea amenzilor 
contravenţionale  corespunzătoare.” 
(4)  La solicitarea CNCD, ANES 
colaborează cu acesta şi îi pune la 
dispoziţie expertiza şi informaţiile în 
domeniul egalităţii de şanse.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
CNCD este abilitat prin lege să 
sancţioneze toate formele de 
discriminare şi are personal calificat 
pentru această activitate. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Corelare cu prevederile art.33. 
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15 28. După articolul 42 se introduce un 

nou articol, art.43, cu următorul 
cuprins: 
“Art.43. – Prezenta lege transpune 
Directiva Consiliului nr.76/207/EEC din 9 
februarie 1976 pentru implementarea 
principiului egalităţii de tratament pentru 
bărbaţi şi femei referitor la accesul la 
ocupare, pregătire profesională, promovare 
şi condiţii de muncă, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) 
nr. L 39 din 14 februarie 1976, cu
modificările şi completările aduse prin 
Directiva Parlamentului European şi a
 

D-na deputat Iulia Pataki propune 
abrogarea textului. 

a) Argumente pentru susţinere: 
Transpunerea directivelor UE în textul 
legii se menţionează în expunerea de 
motive.  
 
b) Argumente pentru respingere: 
Ultimele modificări şi completări ale 
Directivei constituie temei legal 
european pentru modificarea prezentei 
legi. 
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Consiliului nr.2002/73/CE din 23 
septembrie 2002, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor europene  (JOCE) 
nr. L 269 din 5 octombrie 2002.” 

   

     
 

Proiectul de lege a fost aprobat de comisie în forma propusă în prezentul raport, cu 2 abţineri. 
 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
Smaranda DOBRESCU     Pavel TODORAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Oana Simona DINCĂ 




