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Marţi, 8 februarie 2005  
 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Dezbaterea şi adoptarea Regulamentului de funcţionare al comisiei. 
2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 8 deputaţi din totalul de 11 membri.  
Lucrările comisiei au fost conduse de doamna Preşedinte Minodora Cliveti care a 
supus membrilor comisiei ordinea de zi spre aprobare. În unanimitate membrii 
comisiei au aprobat ordinea de zi prezentată.  
 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă dezbaterea şi adoptarea 
Regulamentului de funcţionare al comisiei.  
Doamna Preşedinte Minodora Cliveti dă citire proiectului de Regulament, invitând 
membrii comisiei să intervină cu observaţiile proprii pe măsura parcurgerii 
textului.  
La litera f a articolului 4 domnul Vicepreşedinte Firczak şi domnul deputat             
Radu Lambrino au ridicat problema necesităţii transparenţei lucrărilor comisiei, 
insistând asupra prezenţei presei la lucrări, iar domnul Vicepreşedinte Firczak a 
adăugat că presa vine numai atunci când este interesată. 
Domnul deputat Radu Lambrino consideră că nu trebuie să existe preferinţe la 
invitarea ONG-urilor la dezbateri în cadrul comisiei. Doamna Preşedinte Minodora 
Cliveti precizează că toate solicitările de participare a ONG-urilor la şedinţele 
comisiei vor fi supuse aprobării membrilor comisiei.   
La litera j a articolului 4 domnul Vicepreşedinte Gheorghe Firczak propune 
specificarea unei majorităţi simple pentru participarea la lucrările comisiei. Cu 
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referire la litera j a articolului 4 au intervenit în sensul păstrării variantei inţiale din 
proiect,  doamna deputat Olguţa Cocrea, doamna deputat Mirela Adomnicăi, 
doamna Vicepreşedinte Cornelia Ardelean. În aceste condiţii domnul 
Vicepreşedinte Firczak a renunţat la propunerea sa. 
La articolul 9, litera d, doamna Preşedinte Minodora Cliveti a precizat în 
interpretarea prevederilor acestuia, că pe măsura ce activitatea comisiei se 
diversifică, se pot constitui subcomisii de lucru cu o anumită problematică, 
recomandând ca recurgerea la această modalitate de lucru să aibă loc în situaţii 
absolut deosebite, în caz contrar existând riscul de rupere a activităţii comisiei 
având în vedere numărul redus de membri ai comisiei.  
La articolul 11 domnul Vicepreşedinte Firczak este de părere că vicepreşedinţii ar 
putea înlocui preşedintele în caz de absenţă a acestuia prin delegare. Doamna 
Preşedinte Minodora Cliveti reformulează articolul 11 astfel: „Vicepreşedinţii 
comisiei îndeplinesc în lipsa preşedintelui atribuţiile acestuia. Preşedintele va 
desemna pe acela dintre vicepreşedinţi care va conduce şedinţa.” Propunerea de 
modificare a articolului 11 a fost aprobată în unanimitate. 
La articolul 19 doamna Preşedinte Minodora Cliveti menţionează ca modalitate de 
lucru, fără a propune includerea în Regulament, participarea raportorilor sau a 
autorilor de amendamente la proiectele şi iniţiativele legislative pentru care 
comisia elaborează aviz şi în cadrul şedinţelor comisiilor sesizate pe fond, pentru o 
mai bună susţinere în cadrul acestora.  
Doamna Preşedinte Minodora Cliveti a supus la vot aprobarea Regulamentului de 
funcţionare al comisiei cu amendamentele adoptate. Cu unanimitate de voturi 
Regulamentul de funcţionare a comisiei a fost aprobat.  
 
La punctul doi al ordinii de zi  au fost discutate probleme organizatorice.  
 
Miercuri, 9 februarie 2005 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Progresele realizate de România în promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi 

în raport cu prevederile Uniunii Europene.  
2. Alte probleme curente ale activităţii comisiei. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 9 deputaţi din totalul de 11 membri.  
La dezbatere a participat ca invitat, reprezentantul Ministerului Integrării, domnul 
ministru Ene Dinga, în conformitate cu prevederile art.51.  
Lucrările comisiei au fost conduse de doamna Preşedinte Minodora Cliveti care a 
supus membrilor comisiei ordinea de zi spre aprobare. În unanimitate membrii 
comisiei au aprobat ordinea de zi prezentată.  

 
 

La primul punct al ordinii de zi   a fost înscrisă prezentarea progreselor realizate 
de România în promovarea egalităţii între femei şi bărbaţi în raport cu prevederile 
Uniunii Europene. Doamna Preşedinte Minodora Cliveti a făcut o scurtă 
prezentare a domeniului de activitate al comisiei şi a solicitat reprezentatului 
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ministerului Integrării, domnul ministru Ene Dinga, să prezinte membrilor 
comisiei problematica solicitată.  
Domnul ministru Ene Dinga a prezentat progresele înregistrate de România în 
promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în raport cu prevederile 
Uniunii Europene cu referire asupra următoarelor aspecte:  
- acquis-ul existent la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte egalitatea de 

şanse; 
- angajamentele luate în cadrul negocierilor şi stadiul îndeplinirii acestora; 
- perspectivele în domeniu.  
 
În ceea ce priveşte acquis-ul comunitar domnul ministru Dinga a precizat că acesta 
a evoluat de-a lungul ultimilor 30 de ani, numărând în prezent nu mai puţin de zece 
directive. Acestea asigură egalitatea de tratament referitor la accesul pe piaţa forţei 
de muncă, educaţie şi formare profesională, promovare, condiţii de muncă – 
inclusiv remunerarea egală şi acces la programele de securitate socială.  
Domnul ministru Ene Dinga a prezentat, de asemenea, directivele specifice care se 
referă la concediul de maternitate pentru creşterea copiilor, protecţia lucrătoarelor 
însărcinate şi a celor care alăptează. 
Domnul ministru a subliniat că politica comunitară referitoare la egalitatea între 
femei şi bărbaţi este în centrul politicii sociale europene, aceasta din urmă 
integrând valori esenţiale precum promovarea respectului pentru drepturile 
fundamentale, întărirea democraţiei reprezentative şi refuzul oricărei forme de 
discriminare.  
Domnul ministru a făcut referire la cadrul legislativ al principiului egalităţii între 
femei şi bărbaţi, acest principiu fiind înscris încă din Tratatul instituind 
Comunitatea Europeană (Art. 2 şi 3). 
Referitor la angajamentele luate în cadrul negocierilor şi stadiul îndeplinirii 
acestora, domnul ministru Dinga a menţionat că transpunerea în legislaţia 
naţională a celor 10 directive din domeniul egalităţii de şanse este de o maximă 
importanţă acestea producând efect direct. De asemenea, domnul ministru Dinga a 
precizat că în cadrul negocierilor pe capitolul 13 – Politica socială şi de ocupare a 
forţei de muncă, din care face parte şi subcapitolul „egalitatea de tratament pentru 
femei şi bărbaţi”, România nu a solicitat derogări sau perioade de tranziţie, dar că, 
deşi negocierile pe acest capitol au fost închise provizoriu încă din aprilie 2002, 
transpunerea şi implementarea legislaţiei comunitare continuă în paralel cu 
evoluţia acquis-ului. Domnul ministru Dinga a reamintit progresele vizibile ale 
României în transpunerea directivelor şi în completarea unor legi deja existente 
pentru a reflecta mai corect prevederile comunitare.  Au fost enumerate:     Legea 
numărul 202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, modificată 
prin introducerea unor amendamente referitoare la problematica discriminării 
directe şi indirecte de hărţuire sexuală, Ordonanţa Guvernului nr. 84/2004  prin 
care a fost înfiinţată Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse, agenţie care 
urmează să funcţionează din data de 1 martie anul curent, beneficiind de un 
personal specializat format din 30 funcţionari publici şi personal contractual. 
Referitor la preşedintele ANES, domnul ministru a precizat că o dată desemnat, 
acesta din urmă va coordona şi Comisia naţională în domeniul egaliăţii de şanse 
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între femei şi bărbaţi (CONES). Comisia are competenţe în elaborarea 
Programului naţional de acţiuni concrete la nivel sectorial şi este alcătuită din 
reprezentanţi ai ministerelor şi ai altor organe de specialitate ale administraţiei 
publice, organizaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale, reprezentanţi ai 
organizaţiilor neguvernamentale. 
Domnul ministru Dinga a menţionat că România şi-a arătat interesul pentru 
participarea la Programul referitor la strategia cadru comunitară din domeniul 
egalităţii de şanse (2001-2005), obiectivul central fiind acela de a integra egalitatea 
de şanse şi egalitatea de gen în toate politicile şi activităţile comunitare: ocuparea 
forţei de muncă, protecţia socială, educaţie, coeziune socială, cercetare, transport, 
relaţii externe, etc. Domnul ministru Dinga a apreciat că toţi actorii relevanţi 
trebuie implicaţi: autorităţile locale şi regionale, organisme de promovare a 
egalităţii, partenerii sociali, organizaţiile neguvernamentale, universităţile şi 
instituţiile de cercetare, oficii naţionale de statistică. În egală măsură, trebuie 
folosite toate instrumentele disponibile pentru a transpune în practică principiile 
egalităţii de gen: legislaţia, instrumente financiare, dialog social şi metoda de 
cooperare deschisă (bazată pe coordonarea politicilor statelor membre, adoptarea 
de practici bune, elaborarea de linii directoare/ghiduri şi evaluări periodice). 
Domnul ministru Dinga a amintit de strategia lansată în cadrul Consiliului 
European de la Lisabona ce are ca obiectiv să facă din Uniunea Europeană până în 
2010 o economie fondată pe cunoaştere, cea mai competitivă şi dinamică din lume, 
capabilă să susţină o creştere economică durabilă, însoţită de o ameliorare 
calitativă şi cantitativă a muncii şi o mai mare coeziune. 
Deşi este încă departe de obiectivul fixat la Lisabona, domnu ministru Dinga a 
arătat ca rata generală de ocupare a forţei de muncă în Europa este de 70%, iar rata 
de ocupare în rândul femeilor este de 60%, Europa realizând progrese vizibile – 
femeile beneficiind de 7 din cele 11 milioane de noi locuri de muncă create între 
1997 şi 2002, rata de ocupare a femeilor trecând de la 50,8% la 55,6%.  
În cazul României a fost precizat că rata de ocupare a populaţiei era în 2003 de 
57,8% (64,1% pentru bărbaţi şi 51,5% pentru femei), comparabilă cu cea a noilor 
statelor membre, dar mai mică decât cea comunitară.  
De asemenea, domnul ministru a adăugat că Strategia Naţională pentru Ocuparea 
Forţei de Muncă (2004-2010) analizează obiectivele stabilite la Lisabona, aceasta 
având ca obiective specifice, în cadrul politicilor privind egalitatea de şanse, 
creşterea cadrului de ocupare a femeilor în toate domeniile de activitate, măsuri de 
reconciliere a vieţii profesionale cu viaţa de familie, facilităţi pentru agajatorii care 
reîncadrează în muncă salariaţii după efectuarea concediilor de maternitate şi de 
îngrijire a copilului, etc.  
În continuare domnul ministru Dinga a vorbit despre perspectivele din domeniul 
egalităţii de şanse, subliniind că priorităţile viitoare vizează continuarea 
transpunerii legislaţiei comunitare şi, mai ales, întărirea capacităţii de 
implementare a actelor legislative de armonizare cu acquis-ul şi a agajamentelor 
asumate.  
După încheierea expunerii doamna Preşedinte Minodora Cliveti l-a întrebat pe 
domnul ministru Dinga cum poate defini conceputul de coeziune socială din 
perspectiva egalităţii de şanse. Domnul ministru Dinga în răspunsul său afirmă că 
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se pune mare accent pe aspectele culturale care ţin de mentalitate. Coeziunea 
socială presupune interiorizarea valorilor de comportament social de către fiecare 
individ precum şi promovarea unui culturi a egalităţii de şanse, astfel, dânsul 
menţionează că sunt două planuri de analiză, şi anume, cel individual şi cel 
guvernamental. Dacă la nivel individual este extrem de important procesul 
educaţional de durată care schimbă în timp mentalităţile, la nivel guvernamental 
acţiunile în plan instituţional şi legislativ pot avea rezultate imediate astfel încât să 
se obţină o schimbare mai rapidă a comportamentelor şi atitudinilor.  
Domnul ministru Dinga consideră că este nevoie de o evaluare a procesului de 
implementare legislativă având în vedere faptul că negocierile pentru capitolul 13 
s-au încheiat în urmă cu 2 ani. Ca şi în alte domenii, şi în domeniul egalităţii de 
şanse, se constată o neconcordanţă între efortul de armonizare legislativă şi cel de 
implementare.  
Domnul vicepreşedinte Firczak a dorit să afle de la domnul ministru Dinga, în ce 
măsură egalitatea de şanse este afectată de stabilirea cote unice de impozitare de 
16%. În răspunsul său domnul ministru Dinga arată că, în conformitate cu datele 
statistice, într-adevăr femeile au salarii mai mici şi că pot fi dezavantajate în 
comparaţie cu bărbaţii, deoarece câştigurile acestora fiind considerate mai mari, 
coform statisticilor, aplicarea impozitul unic de 16% este mai avantajos. 
Doamna preşedinte Minodora Cliveti a dorit să afle care sunt mecanismele 
naţionale de egalitate existente în statele membre UE şi dacă în Uniunea 
Europeană există fonduri prin care să se iniţieze programe de educaţie pentru 
egalitatea de gen.  
Domnul ministru Dinga nu poate să descrie pe loc modele existente privind 
instituţiile naţionale specifice dar şi-a notat şi va oferi această informaţie ulterior. 
În legătură cu fondurile comunitare pentru educaţie, domnul ministru urmează să 
se informeze şi să aducă la cunoştinţa comisiei date concrete şi apreciază interesul 
membrilor din comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru 
promovarea egalităţii de gen la nivel naţional, considerând că această comisie 
poate să iniţieze dezbateri publice pentru abordarea subiectului în toată 
complexitatea sa, atât la nivel naţional cât şi în cadrul grupurilor de lucru de la 
Bruxelles.  
Domnul deputat Lambrino Radu afirmă că dacă mentalităţile indivizilor se 
formează prin socializare, o intervenţie guvernamentală pe domeniul egalităţii ar fi 
similară cu o resocializare forţată. Şi domnul ministru Dinga apreciază că şi 
mentalităţile se schimbă mult mai repede dacă există instituţii şi politici publice 
adecvate.  
Doamna deputat Doina Dreţcanu a adresat domnului ministru ca reprezentant al 
guvernului  întrebarea în ce măsură consideră acesta că ANES ce urmează a se 
constitui în ordinea MMSSF se va limita să promoveze numai politica ministerului 
de resort. Dumneaei consideră că această agenţie trebuie să se ocupe de domenii 
diferite, nu numai de domeniul muncii şi că din această perspectivă ar trebui să fie 
o agenţie plasată sub o autoritate mai înaltă decât cea a Ministerului Muncii. 
Domnul ministru a răspuns că în conformitate cu programul PHARE de constituire 
a  ANES în subordinea Ministerului Muncii, consideră că această decizie este cea 
mai bună pentru moment. Şi că din perspectiva integrării în UE, politica unui 
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minister într-un anumit domeniu se va face în deplină concordanţă cu politica UE. 
După anul 2007, anul integrării României în UE, este clar că va exista o 
continuitate a politicilor în toate domeniile de activitate deoarece va fi un control 
extrem de riguros din partea instituţiilor de la Bruxelles şi acest lucru va 
determina, aşa cum a făcut şi grila de angajamente ale României de până acum în 
cadrul procesului de negociere, să accelereze progresele ţării noastre în toate 
sferele de activitate.   
Doamna preşedinte Cliveti mulţumeşte pentru participare domnului ministru, 
considerând că s-a stabilit o bună relaţie cu această instituţie care va fi consolidată   
printr-un schimb constant de informaţii, de actualizări în legătură cu modificările      
acquis-ului şi orice alte iniţiative în domeniul egalităţii în cadrul UE.  
 
La punctul doi al ordinii de zi  au fost discutate probleme organizatorice legate 
de logistică şi de desfăşurarea şedinţelor. 

 
 
Joi, 10 februarie 2005  

 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Studiul individual în comisie asupra legislaţiei naţionale în domeniul egalităţii 
de şanse. 

 
La activitatea comisiei au fost prezenţi 9 deputaţi din totalul de 11 membri. 
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