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Comisia pentru egalitatea de şanse                   Nr. 45/168/02.05.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 

 
           

  
Sinteza 

lucrărilor Comisiei din zilele   
de 26 şi 27 aprilie 2006 

 
 
 
 Miercuri, 26 aprilie 2006   
 

1. Documentare asupra propunerilor legislative şi proiectelor de lege aflate in 
lucru la Comisie.  

 
  
 Joi, 27 aprilie 2006 
 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind garantarea accesului 
nediscriminatoriu la îngrijiri medicale de bază (P.L.x 266/10 aprilie 2006). 

2. Dezbaterea în fond 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 din 27 martie 
2006). 

3. Alte probleme privind activitatea Comisiei.  
  
 
 Miercuri, 26 aprilie 2006   
 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

Membrii Comisiei s-au documentat asupra propunerilor legislative aflate in 
portofoliu, a căror dezbatere şi avizare este programată a avea loc joi 27 aprilie 
2006. 
  
 Joi, 27 aprilie 2006
 Sedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: din partea Ministerului Sănătăţii 
– domnul doctor Daniel Verman, consilier; din partea Agenţiei Naţionale pentru 
Egalitatea de Şanse – doamna  Maria Moţa – preşedintă, doamna Raluca Vărgălui – 
consilieră şi   doamna Raluca Gliga – consilieră. 
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La primul punct al ordinei de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind garantarea accesului nediscriminatoriu la îngrijiri medicale de bază 
(P.L. x 266/10 aprilie 2006).  Propunerea legislativă se referă la aplicarea 
prinicipiului egalităţii de şanse a cetăţenilor şi implicit al nediscriminării în domeniul 
accesului la îngrijiri medicale de bază. Astfel, se propune ca de la începutul anului 
2007 toţi cetăţenii să beneficieze de îngrijiri medicale de bază şi de gratuităţi la 
medicamente la fel ca magistraţii.  

Domnul consilier doctor  Daniel Verman a precizat că dreptul la asistenţă 
medicală este garantat prin pachetul legislativ de bază, adoptat recent. În cadrul 
acestui pachet legislativ se prevede asigurarea accesului la servicii de sănătate 
pentru întreaga populaţie, servicii medicale de bază asigurate de medicul de familie. 
De asemenea, reprezentantul ministerului a subliniat faptul că pachetul legislativ 
pune accentul, în special, pe medicina preventivă ceea ce ar asigura scăderea 
costurilor în domeniul asistenţei medicale. Toate cazurile de urgenţe medico-
chirurgicale sunt tratate gratuit, indiferent de calitatea de asigurat. 

Având în vedere cele prezentate, reprezentantul Ministerului Sănătăţii, 
propune membrilor Comisiei respingerea propunerii legislative. 
 Supusă la vot, propunerea legislativă a fost respinsă în unanimitate.  
 

La al doilea punct al ordinei de zi  s-a aflat dezbaterea în fond 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 din 27 martie 
2006). 

Propunerea legislativă inţiată de 7 dintre membrii Comisiei pentru egalitatea 
de şanse pentru femei şi bărbaţi (dep. Minodora Cliveti, dep. Cornelia Ardelean, 
dep. Gheorghe Firczak, dep. Olguţa Cocrea, dep. Doina Dreţcanu, dep. Tamas 
Sandor, dep. Marius Iriza), a fost respinsă de Senat. Propunerea legislativă 
urmăreşte modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi, republicată, în vederea armonizării legislaţiei naţionale cu 
normele Uniunii Europene în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 

Doamna preşedintă Maria Moţa a menţionat în cadrul dezbaterilor faptul că 
aprobarea de către Guvern a proiectului de lege privind modificarea şi completarea 
Legii 202/2002, elaborat de MMSSF, va fi întârziată datorită unor observaţii şi 
recomandări transmise de Comisia Europeană. Doamna Maria Moţa aminteşte de 
faptul că în perioada 28-29 martie a.c., s-a desfăşurat, la Bruxelles, audierea 
reprezentanţilor MMSSF şi ANES, în cadrul reuniunii Subcomitetului 7 EU-România. 
În concluziile rezultate din urma discuţiilor privind domeniul egalităţii de tratament 
între femei şi bărbaţi, au fost formulate mai multe puncte critice ce urmează a fi 
dezbătute într-o şedinţă comună organizată de conducerea MMSSF, ANES şi cu 
participarea reprezentanţilor Delegaţiei Comisiei Europene. Deoarece se presupune 
că în urma acestei întâlniri se vor formula modificări ale actualului proiect de lege, 
agenda de adoptare a acestuia şi de trimitere la Parlament  va fi întârziată. Doamna 
Maria Moţa consideră că, într-adevăr, atât proiectul Ministerului, cât şi iniţiativa 
legislativă a Comisiei privind modificarea Legii nr. 202/2002, ar trebui dezbătute 
împreună, astfel încât să rezulte un singur act normativ care să cuprindă prevederi 
comune. 

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a considerat că observaţiile făcute de 
reprezentanţii Comisiei Europene trebuie serios analizate şi însuşite, astfel încât să 
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se asigure transpunerea totală a directivelor UE privind egalitatea de şanse. 
Doamna preşedintă a făcut referire la directivele intrate în vigoare după 2002, 
precum: Directiva 2002/73/EC de amendare a Directivei Consiliului 76/207/ECC şi 
Directiva 2004/113/EC privind implementarea principiului egalităţii de gen în accesul 
la bunuri şi servicii. Aceste directive specifică şi faptul că la nivel naţional trebuie să 
se constituie instituţii independente din punct de vedere administrativ şi decizional 
care să gestioneze problematica egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. De 
asemenea, în conformitate cu recomandările Comisiei Europene, România mai are 
de transpuns prevederile Directivei 83/378 privind securitatea socială ocupaţională.  

În concluzie, doamna preşedintă a subliniat faptul că viitoarea lege va ţine 
seama de toate aceste aspecte şi că Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse 
va avea autonomie decizională şi financiară pentru a-şi îndeplini strategia de 
acţiune.   

Au fost depuse amendamente la titlul legii, articolul I şi articolul II, precum şi 
la următoarele articole: articolul 2 – punctul 1; articolul 15– punctul 2; articolul 22 – 
punctul 3;  articolul 27 – punctul 4; articolul 32 – punctul 5; articolul 33 – punctul 6; 
articolul 40 – punctul 7; articolul 43 – punctul 8; articolul 45 – punctul 13; articolul 50 
– punctul 14. Amendamentele admise se regăsesc în raport şi privesc, în 
majoritatea lor, aspecte legate de tehnica legislativă şi renumerotarea ca urmare a 
introducerii unor noi puncte în legea de modificare. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a fost aprobată cu modificări, cu 
majoritatea de voturi, întrunind, atât pe articole cât şi în ansamblu, un număr de 7 
voturi „pentru” (doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă 
Cornelia Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, doamna deputată 
Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată Florentina 
Marilena Toma, domnul deputat Tamas Sandor) şi 2 voturi „abţinere” (domnul 
secretar Dan Horaţiu Buzatu, domnul deputat Ioan Aurel Rus). 
  
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în zilele de 26 şi 27 aprilie: doamna 
preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean, domnul 
vicepreşedinte Gheorghe Firczak, domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, doamna 
deputată Olguţa Cocrea, doamna deputată Doina Dreţcanu, doamna deputată 
Florentina Marilena Toma,  domnul deputat Ioan Aurel Rus. A absentat de la lucrări  
doamna deputată Mona Muscă. 
 

   
  PREŞEDINTĂ,  

 
         Minodora CLIVETI 

 
 

           SECRETAR, 
 

                                                                     Dan Horaţiu BUZATU 
 
 
 

Consilieră, Doina Dimitriu 
                              

Expertă, Irina Stupar       
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