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CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

Comisia pentru egalitatea de şanse        Nr. 45/271/06.07.2006 
           pentru femei şi bărbaţi 
         

  
Sinteza 

lucrărilor Comisiei din zilele   
de 03 şi 04 iulie 2006 

 
Luni,  03 iulie 2006   

 
1. Documentare privind Directivele europene, legislaţia europeană şi    

legislaţia română privind egalitatea de şanse. 
 
 Marţi,  04 iulie 2006 
 

1. 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.). 

 
2. Dezbaterea şi avizarea în fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege  

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi               ( PL.x. 598/3 iulie 2006 ) .              

 
 3.   Alte probleme ale Comisiei. 
 
 Luni,  03 iulie 2006  
 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Minodora Cliveti. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

Membrii Comisiei s-au documentat asupra directivelor europene, legislaţia 
europeană şi legislaţia română privind egalitatea de şanse.  

În timpul şedinţei de documentare a fost primit, la secretariatul Comisiei, proiectul 
de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi ( PL.x. 598/3 iulie 2006 ). Comisia a fost sesizată cu acest proiect 
pentru dezbaterea în fond în procedură de urgenţă.   

Deputaţii prezenţi la şedinţă au examinat proiectul de lege în vederea formulării de 
amendamente.  

Doamna preşedintă Minodora Cliveti a declarat închisă şedinţa. 
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 Marţi, 04 iulie 2006 
 
 Şedinţa a fost condusă alternativ de doamna preşedintă Minodora Cliveti, domnul 
vicepreşedinte Gheorghe Firczak şi doamna vicepreşedinte Cornelia Ardelean. 
 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
 La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi:  

1. din partea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei – domnul Cătălin Ionel 
Danilă, secretar de stat;  

2. din partea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse – doamna  Maria Moţa – 
preşedintă, doamna Raluca Vărgălui – consilieră,   doamna Ana Maria Rusu – 
consilieră domnul Ovidiu Anemţoaicei; 

3. din partea societăţii civile: Florentina Bocioc, consultant ACCEPT, Iustina Ionescu, 
avocată, coordonatoare programului de Combatere a Discriminării, Centrul de 
Resurse Juridice; Iulian Stoian, consultant ACCEPT. 
 
La primul 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). 

şi  
La al doilea punct al ordinei de zi  s-a aflat dezbaterea şi avizarea în fond, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi ( PL.x. 598/3 iulie 2006 ) 

Înainte de începerea dezbaterilor, doamna preşedintă Minodora Cliveti prezintă 
membrilor Comisiei şi invitaţilor câteva aspecte procedurale şi de regulament privind 
dezbaterea care face obiectul şedinţei.  

Doamna preşedintă arată că propunerea legislativă                         (P.l.x 
214/27.03.2006 ) are ca obiect de reglementare 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.  Totodată, precizează că proiectul de Lege ( PL.X 598/3 iulie 
2006 ) are acelaşi obiect de reglementare.  
 Doamna preşedintă informează membrii Comisiei că, în şedinţa Camerei 
Deputaţilor din data de 22 iunie 2006, s-a hotărât retransmiterea propunerii legislative la 
Comisia sesizată în fond pentru a se dezbate împreună cu proiectul de Lege şi a se 
întocmi un raport suplimentar. 
 Având în vedere că pentru proiectul de Lege ( PL.X 598/3 iulie 2006) a fost 
prevăzută dezbaterea în procedură de urgenţă, raportul asupra propunerii legislative şi 
proiectului de Lege se va elabora în procedură de urgenţă, conform art. 68, alin. (4) din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 In conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia va întocmi un singur raport, fiind reţinută de Comisie ca 
proiect de bază propunerea legislativă, aceasta fiind prima transmisă pentru examinare în 
fond Comisiei. Prevederile conţinute de proiectul de Lege vor fi preluate ca amendamente, 
prin hotărârea membrilor Comisiei, la propunerea legislativă, proiectul de Lege urmând a fi 
respins.   

În situaţia de faţă Comisia va elabora un raport de înlocuire pe care îl va transmite 
plenului Camerei, cu referire atât la propunerea legislativă, cât şi la proiectul de Lege.  
 Doamna preşedinta Minodora Cliveti dă cuvântul invitaţilor pentru a prezenta 
proiectul de Lege.  
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Domnul Cătălin Dănilă, secretar de stat şi doamna Maria Moţa, preşedinta ANES, 
prezintă argumentele care au stat la baza elaborării proiectului de lege pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, 
republicată, astfel încât să poată fi instituit cadrul legal special prin care să aibă loc 
îmbunătăţirea măsurilor pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi, în vederea eliminării discriminărilor bazate pe criteriul de sex, în toate sferele 
vieţii publice din România.  
 Doamna Maria Moţa îşi întemeiază argumentaţia în sprijinul proiectului de Lege prin 
aceea că: pe plan internaţional, principiul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi este un principiu fundamental; legislaţia comunitară, directivele europene şi 
celelalte documente adoptate în acest sens au un rol deosebit de important în 
îmbunătăţirea situaţiei femeii; prin angajamentele pe care România şi le-a asumat în 
vederea aderării la Uniunea Europeană este necesară acordarea unei atenţii deosebite 
implementării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în toate domeniile de 
activitate; experienţa dobândită ca urmare a desfăşurării acţiunilor la nivel comunitar a 
demonstrat faptul că în practică promovarea egalităţii de gen necesită o combinaţie de 
măsuri, fiind nevoie ca pe plan naţional să se adopte atât legislaţia corespunzătoare, cât şi 
să se creeze structurile necesare implementării acesteia.  

Doamna preşedintă Maria Moţa scoate în evidenţă faptul că, în situaţia actuală, 
egalitatea între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte viaţa socială, în toate aspectele şi la 
toate nivelurile nu poate fi realizată fără schimbări profunde ale cadrului legislativ, ale 
administraţiei şi instituţiilor, ale capacităţilor de distribuire a resurselor şi beneficiilor şi, de 
asemenea, ale atitutidinilor şi comportamentelor discriminatoare. Proiectul de Lege 
introduce noi reglementări, mai clare şi mai concise, de nivel european, care vor conduce 
la armonizarea legislaţiei româneşti cu reglementările europene în domeniu, în vederea 
consolidării şi îmbunătăţirii cadrului legal pentru asigurarea aplicării şi respectării 
principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, pentru a asigura 
dezvoltarea unei societăţi democratice şi tolerante care să permită participarea tuturor 
persoanelor indiferent de sex la viaţa publică din România.  

Măsurile cuprinse în proiectul de Lege sunt necesare pentru continuarea promovării 
de către ANES a principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi 
asigurării integrării active a perspectivei de gen în toate politicile şi programele naţionale. 
 La propunerea legislativă (P.L.x. 214 din 27 martie 2006) - propunere de bază 
conform art. 68 alin. (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat - au fost 
formulate şi depuse amendamente de către doamnele şi domnii deputaţi: Ionela Pop 
Bruchental (art. 2 – parţial; art. 6 alin. (2) lit. c; art. 7 alin. (3); art. 10 alin. (11); art. 26 alin. 
1, lit. c) şi i); art. 27 alin. (11), (12), (13), Minodora Cliveti, Cornelia Ardelean, Gheorghe 
Firczak, Doina Dreţcanu, Olguţa Cocrea, Rus Ioan Aurel, Tamas Sandor, Florentina Toma,  
după cum urmează: titlul legii, art. I; art. 2; art. 7 alin.(1) lit. g); art. 7 alin. (2), (3); art. 8 alin. 
(1), art. 9 alin. (2), (3); art. 10 alin. (2), (4), (5), (6); art. 11 alin. (2) – parte introductivă, lit. 
b), c); art. 15 alin. (3), (4), (5); art. 16 alin. (1); art. 18; art. 19; art. 20; art. 21 alin. (1); art. 
22 alin. (1); art. 23 alin. (1), (2), (3); art. 24 alin. (1), (11); art. 24 alin. (3) – (6); art. 26 alin. 
(1) lit. b), c), d), f), g), j1, j2 ,l), m), n); art. 26 alin. (4), (5); art. 27 alin. (1), (4), (5); art. 28; 
art. 29 alin. (1), (11), art. 32 alin. (2); art. 34 – partea introductivă, lit. a), c); art. 40 

În acelaşi timp au fost preluate ca amendamente prevederile din proiectul de Lege 
al Guvernului ( PL.x. 598/3 iulie 2006 ), după cum urmează: art. 1; art. 4 lit. a) – e), g), h); 
art. 6  alin. (1);art. 6 alin. (2) lit. b); art. 7 alin. (1) lit. h), i); art. 8 alin. (2); art. 11 alin. (1); 
art. 12 – parte introductivă, lit. a), b); art. 14, art. 15 alin. (1), art. 17; art. 26 alin. (1) lit. e 1); 
art. 26 alin. (1) lit. i); art. 26 alin. (2); art. 27 alin. (2); art. 29 alin. (2); art. 34 lit. e), f); art. 
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37, art. 38; art. 39; art. 42 alin. (2); titlul capitolului VI; art. 43; art. 44 alin. (1), (11), (2); art. 
46; art. 48 alin. (1), (3); art. 50 alin. (1), (11), (2), (3), (4); art. II - art. V.    

  Supuse la vot, amendamentele la propunerea legislativă au fost aprobate cu un 
număr de 8 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 Aurel Rus şi domnul deputat Tamas Sandor). 

Amendamentele doamnei deputate Ionela Pop Bruchental de la art. 6 alin. (2), lit. 
c); art. 7 alin. (3); art. 26 alin. (1), lit. c) şi i); art. 27 alin. (11), (12), (13) au fost respinse 
precum şi cele din proiectul de Lege asupra cărora deputaţii au avut amendamente 
admise.  
 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, republicată (P.L.x. 214 din 27 martie 2006) a 
fost aprobată cu modificări, întrunind pe ansamblu voturile a 7 deputaţi, prezenţi în sală în 
momentul votului: doamna preşedintă Minodora Cliveti, doamna vicepreşedintă Cornelia 
Ardelean, domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak, doamna deputată Doina Dreţcanu, 
doamna deputată Florentina Marilena Toma, domnul deputat Aurel Rus şi domnul deputat 
Tamas Sandor. Cu 7 voturi „pentru” a fost respins proiectul de Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi ( PL.x. 
598/3 iulie 2006 ), prevederile acestuia fiind preluate ca amendamente la propunerea 
legislativă. 
 Ordinea de zi fiind epuizată, doamna preşedintă Minodora Cliveti declară şedinţa 
închisă. 
 
 La lucrările Comisiei au fost prezenţi, în zilele de 03 şi 04 iulie: 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 Ioan Aurel Rus, domnul 
deputat Tamas Sandor. Au absentat de la lucrări: domnul secretar Dan Horaţiu Buzatu, 
doamna deputată Mona Muscă şi doamna deputată Gabriela Creţu. 

   
 
 
 

       PREŞEDINTĂ,  
 
            Minodora CLIVETI 
 

                    
 
 
 

                                                                 
 

 
 
 

Întocmit:    
 

Expert, Lucia-Cornelia Lepădatu                  
Expertă, Irina Stupar      
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