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Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 

 Comisia pentru egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi 

 
Bucureşti, 17 iunie 2015 

Nr. 4c-7/590 

 
RAPORT  COMUN 

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

 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie 

socială şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, au fost sesizate, prin adresa nr. PLx 405/2013 
din 28 octombrie 2013, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea şi 

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

 
La întocmirea prezentului raport comun, Comisiile au avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.317/23.04.2013) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/1197/28.10.2013) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie (nr.4c-8/252/7.11.2013) 
• punctul de vedere al Guvernului, prezentat în cadrul dezbaterilor. 
 
 

Bucureşti, 17 iunie 2015 
Nr. 4c-17/376 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea 
de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, în vederea creării cadrului legal privind promovarea 
principiului egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, în vederea eliminării tuturor formelor de 
discriminare bazate pe criteriul de sex, în toate politicile şi programele naţionale.  

Principala modificare adusă prin acest proiect de lege se referă la reînfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea 
de Şanse între Femei şi Bărbaţi (ANES), ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea 
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Se reglementează organizarea şi funcţionarea 
acestei Agenţii, precum şi reorganizarea Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi – 
CONES şi a structurilor acesteia din teritoriu. 
 

Membrii celor două comisii au dezbătut proiectul de lege în şedinţa comună din 16 iunie 2015 şi au hotărât, cu 
unanimitate de voturi, aprobarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa la prezentul raport. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 30 deputaţi, din totalul de 37 membri ai celor două comisii. 
 
La dezbateri au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
� d-l Dragoş Pelmuş - Secretar general al Departamentului pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi din 

cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
� d-na Andra Croitoru - consilier juridic, Departamentul pentru Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi din 

cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 
 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia 
României, republicată.  

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 21 octombrie 2013. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. 
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 În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de 
lege cu amendamente, redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport.  

 
 

PREŞEDINTE,       PREŞEDINTE, 
ADRIAN SOLOMON      ŞTEFAN-PETRU DALCA 

 
 
 
 

SECRETAR,        SECRETAR,   
MIHĂIŢĂ GĂINĂ      VLAD MARCOCI      

             
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
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ANEXA NR.1 
 

AMENDAMENTE  ADMISE: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

1.  
__ 

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

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
Art.I. - Legea nr.202/2002 privind 
egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi, republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.150 din 1 martie 2007, 
cu modificările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

 
Art.I. - 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, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

3.  
Art. 1 alin.(1) 
 
 
Art.1. - (1) Prezenta lege 
reglementează măsurile pentru 
promovarea egalităţii de şanse şi de 

 
1. Alineatul (1) al articolului 1 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.1. - (1) Prezenta lege 
reglementează măsurile pentru 
realizarea şi garantarea  egalităţii de 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 
 

 
Se păstrează textul ini ţial. 
În conformitate cu 
prevederile art.10 din 
Tratatul Uniunii Europene 
criteriul de discriminare 
este „sexul” şi nu „genul”: 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

tratament între femei şi bărbaţi, în 
vederea eliminării tuturor formelor 
de discriminare bazate pe criteriul 
de sex, în toate sferele vieţii publice 
din România.  
 
 

şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, în scopul eliminării tuturor 
formelor de discriminare bazate pe 
apartenenţa de gen, în toate sferele 
vieţii publice din România.” 
 
 

„ În definirea şi punerea în 
aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, UE caută să 
combată orice discriminare 
pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare 
sexuală”. 
 

4.  
Art.1 alineat nou 

 
2. La articolul 1, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alin.(11), cu următorul cuprins: 
„(11) Statul român, prin autorităţile 
competente, elaborează şi 
implementează politici şi programe 
în vederea realizării şi garantării 
egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi şi eliminării 
tuturor formelor de discriminare 
bazate apartenenţa de gen.” 
 

 
1. La articolul 1, după alineatul 
(1) se introduce un nou alineat, 
alin.(11), cu următorul cuprins: 
 „(11) Statul român, prin autorităţile 
competente, elaborează şi 
implementează politici şi programe 
în vederea realizării şi garantării 
egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi şi eliminării 
tuturor formelor de discriminare pe 
criteriul de sex.” 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
În conformitate cu 
prevederile art.10 din 
Tratatul Uniunii Europene 
criteriul de discriminare 
este „sexul” şi nu „genul”: 
„ În definirea şi punerea în 
aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, UE caută să 
combată orice discriminare 
pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare 
sexuală”. 
 

5.  
 
 
Art.2. - (1) Măsurile pentru 
promovarea egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi şi 

 
3. Articolul 2 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.2. - Măsurile pentru realizarea 
şi garantarea  egalităţii de şanse şi 
de tratament între femei şi bărbaţi şi 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Se păstrează textul ini ţial. 
În conformitate cu 
prevederile art.10 din 
Tratatul Uniunii Europene 
criteriul de discriminare 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

pentru eliminarea tuturor formelor 
de discriminare bazate pe criteriul 
de sex se aplică în sectorul public şi 
privat, în domeniul muncii, 
educaţiei, sănătăţii, culturii şi 
informării, politicii, participării la 
decizie, furnizării şi accesului la 
bunuri şi servicii, cu privire la 
constituirea, echiparea sau 
extinderea unei întreprinderi ori 
începerea sau extinderea oricărei 
altei forme de activitate 
independentă, precum şi în alte 
domenii reglementate prin legi 
speciale. 
(2) Toate instituţiile enumerate în 
cuprinsul prezentei legi cu 
atribu ţii în domeniul egalităţii de 
şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi, fiecare pentru 
domeniul său de activitate, au 
obligaţia de a aduce prin toate 
mijloacele adecvate în atenţia 
persoanelor în cauză dispoziţiile 
adoptate în temeiul prezentei legi, 
împreună cu dispoziţiile relevante 
care sunt deja în vigoare. 
 
 
 
 
 

pentru eliminarea tuturor formelor 
de discriminare bazate apartenenţa 
de gen, se aplică în domeniul 
muncii, educaţiei, sănătăţii, culturii 
şi informării, mass media şi 
publicitate, politicii, participării la 
decizie, furnizării şi accesului la 
bunuri şi servicii, precum şi în alte 
domenii reglementate prin legi 
speciale.” 
 

este „sexul” şi nu „genul”: 
„ În definirea şi punerea în 
aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, UE caută să 
combată orice discriminare 
pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare 
sexuală”.  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

6.  
__ 

 
4. După articolul 3 se introduce 
un nou articol, art.31, cu 
următorul cuprins: 
„Art.3 1. – Egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi se 
realizează în conformitate cu 
următoarele principii: 
 
a) principiul legalităţii , potrivit 
căruia sunt respectate prevederile 
Constituţiei şi legislaţiei naţionale în 
materie, precum şi prevederile 
acordurilor şi altor documente 
juridice internaţionale la care 
România este parte; 
b) principiul respectării demnităţii 
umane, potrivit căruia fiecărei 
persoane îi este garantată 
dezvoltarea liberă şi deplină a 
personalităţii;  
c) principiul cooperării şi al 
parteneriatului, potrivit căruia 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale colaborează cu 
societatea civilă şi organizaţiile 
neguvernamentale pentru 
elaborarea, implementarea, 
evaluarea şi monitorizarea 
politicilor publice şi programelor 
privind eliminarea tuturor formelor 
de discriminare bazate apartenenţa 

 
2. După articolul 3 se introduce 
un nou articol, art.31, cu 
următorul cuprins: 
„Art.3 1. – Egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi se 
realizează în conformitate cu 
următoarele principii: 
 
a) - b) nemodificate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) principiile cooperării şi al 
parteneriatului, potrivit căruia 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale colaborează cu 
societatea civilă şi organizaţiile 
neguvernamentale pentru 
elaborarea, implementarea, 
evaluarea şi monitorizarea 
politicilor publice şi a programelor 
privind eliminarea tuturor formelor 
de discriminare pe criteriul de sex, 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
Prevederi necesare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
În conformitate cu 
prevederile art.10 din 
Tratatul Uniunii Europene 
criteriul de discriminare 
este „sexul” şi nu „genul”: 
„ În definirea şi punerea în 
aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, UE caută să 
combată orice discriminare 
pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

de gen, precum şi pentru realizarea 
de facto a egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi;  
 
d) principiul transparenţei, potrivit 
căruia elaborarea, derularea, 
implementarea şi evaluarea 
politicilor şi programelor din 
domeniu sunt aduse la cunoştinţa 
publicului larg;  
e) principiul transversalităţii , 
potrivit căruia politicile şi 
programele publice care apără şi 
garantează egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi sunt 
realizate prin colaborarea 
instituţiilor şi autorităţilor cu 
atribuţii în domeniu şi la toate 
nivelele vieţii publice.”                    
 

precum şi pentru realizarea de facto 
a egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi;  
 
d) nemodificată 
 
 
 
 
 
e) principiul transversalităţii , 
potrivit căruia politicile şi 
programele publice care apără şi 
garantează egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi sunt 
realizate prin colaborarea 
instituţiilor şi autorităţilor cu 
atribuţii în domeniu la toate nivelele 
vieţii publice.”     
 
Autori: membrii comisiilor 
 

sexuală”.  

7.  
Art.4. - Termenii şi expresiile de 
mai jos, în sensul prezentei legi, au 
următoarele definiţii:  
 
a) prin discriminare directă se 
înţelege situaţia în care o persoană 
este tratată mai puţin favorabil, pe 
criterii de sex, decât este, a fost sau 
ar fi tratată altă persoană  

 
5. La articolul 4, literele a) – d) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
 
„a) prin discriminare de gen directă 
se înţelege situaţia în care o 
persoană este tratată mai puţin 
favorabil decât este, a fost sau ar fi 
tratată o persoană aparţinând 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Se păstrează textul ini ţial. 
În conformitate cu 
prevederile art.10 din 
Tratatul Uniunii Europene 
criteriul de discriminare 
este „sexul” şi nu „genul”: 
„ În definirea şi punerea în 
aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, UE caută să 



 

9/63

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

într-o situaţie comparabilă; 
 
b) prin discriminare indirectă se 
înţelege situaţia în care o dispoziţie, 
un criteriu sau o practică, aparent 
neutră, ar dezavantaja în special 
persoanele de un anumit sex în 
raport cu persoanele de alt sex, cu 
excepţia cazului în care această 
dispoziţie, acest criteriu sau această 
practică este justificată obiectiv de 
un scop legitim, iar mijloacele de 
atingere a acestui scop sunt 
corespunzătoare şi necesare; 
 
c) prin hărţuire se înţelege situaţia 
în care se manifestă un 
comportament nedorit, legat de 
sexul persoanei, având ca obiect sau 
ca efect lezarea demnităţii persoanei 
în cauză şi crearea unui mediu de 
intimidare, ostil, degradant, umilitor 
sau jignitor; 
 
 
 
 
d) prin hărţuire sexuală se înţelege 
situaţia în care se manifestă un 
comportament nedorit cu conotaţie 
sexuală, exprimat fizic, verbal sau 
nonverbal, având ca obiect sau ca 

celuilalt gen într-o situaţie 
comparabilă; 
b) prin discriminare de gen 
indirectă se înţelege situaţia în care 
o dispoziţie, un criteriu sau o 
practică, aparent neutră, 
dezavantajează în special persoanele 
aparţinând unui gen în raport cu 
persoanele de celălalt  gen, cu 
excepţia cazului în care această 
dispoziţie, acest criteriu sau această 
practică este justificată în mod 
obiectiv de un scop legitim, iar 
mijloacele pentru a atinge acest scop 
sunt corespunzătoare şi necesare;” 
c)  prin hărţuire de gen se înţelege 
situaţia în care se manifestă un 
comportament nedorit, legat de 
apartenenţa de gen a unei persoane, 
care, prin gravitate sau prin 
caracterul repetitiv ori sistematic, 
are ca obiect sau ca efect lezarea 
demnităţii şi integrităţii persoanei în 
cauză şi crearea unui mediu de 
intimidare, ostil, degradant, umilitor 
sau ofensator; hărţuirea de gen poate 
fi sexuală sau/şi morală; 
d) prin hărţuire sexuală se înţelege 
situaţia în care comportamentul 
nedorit, exprimat fizic, verbal sau 
nonverbal, are conotaţie sexuală;”   
 

combată orice discriminare 
pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare 
sexuală”.  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

efect lezarea demnităţii unei 
persoane şi, în special, crearea unui 
mediu de intimidare, ostil, 
degradant, umilitor sau jignitor; 
.......................................................... 
 

8.  
Art.4, litere noi 
 
 
 
 
 

 
6. La articolul 4, după litera d) se 
introduc trei litere noi, lit. d 1) – 
d3), cu următorul cuprins: 
„d1) prin hărţuire morală se 
înţelege situaţia în care 
comportamentul care are drept efect 
lezarea demnităţii şi integrităţii 
persoanei în cauză şi crearea unui 
mediu de intimidare, ostil, 
degradant, umilitor sau ofensator  
este motivat de apartenenţa 
persoanei hărţuite la genul 
considerat inferior; 
 
d2) prin sex desemnăm ansamblul 
trăsăturilor biologice şi fiziologice 
prin care se definesc femeile şi 
bărbaţii;  
 d3) prin gen desemnăm ansamblul 
format din rolurile, 
comportamentele, trăsăturile şi 
activităţile pe care societatea le 
consideră potrivite pentru femei şi, 
respectiv, pentru bărbaţi;”  
 

 
3. La articolul 4, după litera d) se 
introduc trei litere noi, lit. d 1) – 
d3), cu următorul cuprins: 
„d 1) prin hărţuire psihologică se 
înţelege orice comportament 
necorespunzător care are loc într-
o perioadă, este repetitiv sau 
sistematic şi implică un 
comportament fizic, limbaj oral 
sau scris, gesturi sau alte acte 
intenţionate şi care ar putea 
afecta personalitatea, demnitatea 
sau integritatea fizică sau 
psihologică a unei persoane; 
d2) prin sex desemnăm ansamblul 
trăsăturilor biologice şi fiziologice 
prin care se definesc femeile şi 
bărbaţii;  
 d3) prin gen desemnăm ansamblul 
format din rolurile, 
comportamentele, trăsăturile şi 
activităţile pe care societatea le 
consideră potrivite pentru femei şi, 
respectiv, pentru bărbaţi;”  
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
 
Prevederi necesare. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

Autori: membrii comisiilor  
 

9.  
Art.4, litera e) 
 
 
e) prin acţiuni pozitive se înţelege 
acele acţiuni speciale care sunt 
întreprinse temporar pentru a 
accelera realizarea în fapt a egalităţii 
de şanse între femei şi bărbaţi şi care 
nu sunt considerate acţiuni de 
discriminare; 
 
 
 

 
7. La articolul 4, litera e) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„e) prin acţiuni pozitive se înţelege 
acele măsuri speciale care sunt 
întreprinse temporar pentru a 
accelera realizarea în fapt a egalităţii 
de şanse între femei şi bărbaţi; 
măsurile pot fi reglementări, 
politici şi practici precum 
programe de susţinere, alocarea 
de resurse, tratamentul 
preferenţial, recrutarea, 
angajarea sau promovarea direct 
orientată spre genul discriminat, 
sistemul de cote, etc. 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Se păstrează textul ini ţial. 
Completarea textului nu 
este necesară, prevederile 
legii fiind acoperitoare. 
Definiţia din textul adoptat 
de Senat nu respectă în 
totalitate cerinţele 
obligatorii din definiţia 
stipulată în Directiva 
54/2006 transpusă. 

10.  
Art.4, litera g) 
 
 
g) prin discriminare bazată pe 
criteriul de sex se înţelege 
discriminarea directă şi 
discriminarea indirectă, hărţuirea şi 
hărţuirea sexuală a unei persoane de 
către o altă persoană la locul de 
muncă sau în alt loc în care aceasta 
îşi desfăşoară activitatea, precum şi 

 
8. La articolul 4, litera g) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„g)  discriminarea de gen include 
discriminarea directă şi 
discriminarea indirectă, precum şi 
hărţuirea morală şi hărţuirea sexuală 
a unei persoane de către o persoană 
aparţinând celuilalt gen la locul de 
muncă sau în alt loc în care aceasta 
îşi desfăşoară activitatea;”    

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Se păstrează textul ini ţial. 
În conformitate cu 
prevederile art.10 din 
Tratatul Uniunii Europene 
criteriul de discriminare 
este „sexul” şi nu „genul”: 
„ În definirea şi punerea în 
aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, UE caută să 
combată orice discriminare 
pe motive de sex, rasă sau 



 

12/63

Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

orice tratament mai puţin favorabil 
cauzat de respingerea unor astfel de 
comportamente de către persoana 
respectivă ori de supunerea sa la 
acestea; 
 

 
 

origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare 
sexuală”.  

11.  
Art.4, literă nouă 
 
 

 
9. La articolul 4, după litera h) se 
introduc 3 litere noi, lit.i) - k), cu 
următorul cuprins: 
„i)  prin stereotipuri de gen se 
înţelege situaţia în care bărbaţii şi 
femeile sunt prezentaţi în rolurile 
lor tradi ţionale conferite de 
societate, atribuite acestora în 
virtutea caracteristicilor şi 
apartenenţei lor de gen ca urmare 
a persistenţei unor opinii, 
percepţii, prejudecăţi, credinţe 
generalizate despre rolurile femeilor 
şi bărbaţilor; 
j)  prin bugetare de gen se înţelege 
integrarea analizei de gen în 
procesul de elaborare a bugetului 
pentru prevenirea discriminării 
indirecte care poate rezulta în 
procesul de alocare a resurselor 
bugetare; 
k) prin armonizarea vieţii 
profesionale cu viaţa de familie şi 
personală se înţelege  ansamblul 
măsurilor care permit îndeplinirea 

 
4. La articolul 4, după litera i) se 
introduce o literă nouă, lit.i 1), cu 
următorul cuprins: 
„i¹)   prin stereotipuri de gen se 
înţeleg sistemele organizate de 
credinţe şi opinii consensuale, 
percepţii şi  prejudecăţi în legătură 
cu atribuţiile şi caracteristicile, 
precum şi rolurile pe care le au sau 
ar trebui să le îndeplinească femeile 
şi bărbaţii;” 
 
 
 
Lit.j) – k) se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
Pentru claritatea formulării. 
 
 
 
 
 
 
 
 
În textul în vigoare există 
litera j), textul propus de 
Senat fiind reformulat ca 
literă nouă, poziţia 
următoare din raport. 
Ansamblul de măsuri care 
sunt circumscrise 
procesului de armonizare al 
vieţii profesionale cu viaţa 
personală şi de familie nu 
fac obiectul includerii lor 
într-o lege cadru care 
reglementează principiul 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

obligaţiilor şi aspiraţiilor 
profesionale simultan cu existenţa 
unei vieţi personale şi de familie 
satisfăcătoare.  
 

egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi 
bărbaţi. 
 

12.  
Art.4, literă nouă 
 
 

 
__ 
 
 

 
5. La articolul 4, după litera j) se 
introduce o literă nouă, lit.k), cu 
următorul cuprins: 
„k) prin bugetare din perspectiva 
de gen se înţelege analiza 
bugetului public în vederea 
identificării impactului pe care îl 
are asupra vieţii femeilor şi 
bărbaţilor şi alocarea resurselor 
financiare în vederea respectării 
principiului egalit ăţii de şanse 
între femei şi bărbaţi.” 
 
Autori: membrii comisiilor  
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
Text preluat de la lit.j) 
propusă de Senat, întrucât 
textul în vigoare are litera 
j). 

13.  
 
 
Art.6. - (1) Este interzisă orice 
formă de discriminare bazată pe 
criteriul de sex în domeniile 
menţionate la art.2 alin.(1). 
(2) Este interzis orice ordin sau 
dispoziţie de a discrimina o 
persoană pe criteriul de sex. 
 

 
10. Articolul 6 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
„Art.6. - (1)  Este interzisă orice 
formă de discriminare bazată pe 
apartenenţa de gen. 
 
(2) Orice ordin sau dispoziţie de 
discriminare împotriva unor 
persoane pe baza apartenenţei de 
gen este considerat act de 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Se păstrează textul ini ţial. 
În conformitate cu 
prevederile art.10 din 
Tratatul Uniunii Europene 
criteriul de discriminare 
este „sexul” şi nu „genul”: 
„ În definirea şi punerea în 
aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, UE caută să 
combată orice discriminare 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

 
(3) Statutul familial şi cel marital nu 
pot constitui motiv de discriminare.  
(4) Respingerea unui comportament 
de hărţuire şi hărţuire sexuală de 
către o persoană sau supunerea unei 
persoane la un astfel de 
comportament nu poate fi folosită 
drept justificare pentru o decizie 
care să afecteze acea persoană. 
(5) Nu sunt considerate discriminări: 
a) măsurile speciale prevăzute de 
lege pentru protecţia maternităţii, 
naşterii, lăuziei, alăptării şi creşterii 
copilului; 
b) acţiunile pozitive pentru protecţia 
anumitor categorii de femei sau 
bărbaţi; 
c) o diferenţă de tratament bazată 
pe o caracteristică de sex când, 
datorită naturii activităţilor 
profesionale specifice avute în 
vedere sau a cadrului în care acestea 
se desfăşoară, constituie o cerinţă 
profesională autentică şi 
determinantă atât timp cât obiectivul 
e legitim şi cerinţa proporţională. 

discriminare. 
__ 
 
(3) Este interzis ca deciziile privind 
o persoană să fie afectate de 
acceptarea sau respingerea de către 
persoana în cauză a unui 
comportament ce ţine de hăr ţuirea 
morală sau sexuală a acesteia.  
 
(4) Nu sunt considerate discriminări: 
a) măsurile speciale prevăzute de 
lege pentru protecţia maternităţii, 
naşterii şi alăptării; 
 
b) acţiunile pozitive pentru 
accelerarea realizării egalităţii de 
gen; 
c) o diferenţă de tratament legată de 
apartenenţa de gen când, datorită 
naturii activităţilor profesionale 
specifice avute în vedere sau a 
cadrului în care acestea se 
desfăşoară, constituie o cerinţă 
profesională autentică şi 
determinantă atât timp cât obiectivul 
e legitim şi cerinţa proporţională.” 
 
 
 
 
 

pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare 
sexuală”.  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

14.  
 
 
 
Art.8. - Pentru prevenirea şi 
eliminarea oricăror comportamente, 
definite drept discriminare bazată pe 
criteriul de sex, angajatorul are 
următoarele obligaţii: 
a) să asigure egalitatea de şanse şi 
de tratament între angajaţi, femei şi 
bărbaţi, în cadrul relaţiilor de muncă 
de orice fel, inclusiv prin 
introducerea de dispoziţii pentru 
interzicerea discriminărilor bazate 
pe criteriul de sex în regulamentele 
de organizare şi funcţionare şi în 
regulamentele interne ale unităţilor; 
b) să prevadă în regulamentele 
interne ale unităţilor sancţiuni 
disciplinare, în condiţiile prevăzute 
de lege, pentru angajaţii care încalcă 
demnitatea personală a altor angajaţi 
prin crearea de medii degradante, de 
intimidare, de ostilitate, de umilire 
sau ofensatoare, prin acţiuni de 
discriminare, astfel cum sunt 
definite la art.4 lit.a)-e) şi la art.11;  
c) să îi informeze permanent pe 
angajaţi, inclusiv prin afişare în 
locuri vizibile, asupra drepturilor pe 
care aceştia le au în ceea ce priveşte 

 
11. Alineatul (1) al articolului 8 se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.8. - (1)  Angajatorii sunt 
obligaţi să asigure egalitatea de 
şanse între angajaţi, femei şi bărbaţi, 
în cadrul relaţiilor de muncă de 
orice fel, inclusiv prin introducerea 
de dispoziţii pentru interzicerea 
discriminării de gen în 
regulamentele de organizare şi 
funcţionare şi în regulamentele 
interne ale unităţilor, precum şi 
prevederea unor măsuri speciale 
care să accelereze egalitatea de 
facto.” 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Se păstrează textul ini ţial. 
 
Formularea art.8 în vigoare 
instituie mai multe obligaţii 
pentru angajator, fiind mai 
cuprinzător. 
Art.8 are un singur alineat. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

respectarea egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi în 
relaţiile de muncă; 
d) să informeze imediat după ce a 
fost sesizat autorităţile publice 
abilitate cu aplicarea şi controlul 
respectării legislaţiei privind 
egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi. 
 

15.  
Art.9, alin.(2) 
 
 
(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 ca obiectivul urmărit să fie 
legitim şi cerinţa să fie 
proporţională. 
 

 
12. Alineatul (2) al articolului 9 se 
modifică şi 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 apartenenţa de gen este o 
cerinţă profesională autentică şi 
determinantă, cu condiţia ca 
obiectivul urmărit să fie legitim şi 
cerinţa să fie proporţională.” 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Se păstrează textul ini ţial. 
În conformitate cu 
prevederile art.10 din 
Tratatul Uniunii Europene 
criteriul de discriminare 
este „sexul” şi nu „genul”: 
„ În definirea şi punerea în 
aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, UE caută să 
combată orice discriminare 
pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare 
sexuală”. 

16.  
__ 

 
13. După articolul 9 se introduce 
un nou articol, art.91, cu 
următorul cuprins: 
„Art.9 1. – Este interzis să i se 
solicite unui candidat, în vederea 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Prevederea este deja 
acoperită prin dispoziţiile 
art. 6 alin. (3) din lege. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

angajării, să prezinte  informaţii 
cu privire la starea civilă sau 
familial ă, ori planul de viitor 
personal ale acestuia.” 
 

17.  
Art.10, alineat nou  
 
 
 

 
14. La articolul 10, după alineatul 
(7) se introduce un nou alineat, 
alin.(8), cu următorul cuprins: 
„(8)  La revenirea la locul de muncă 
în condiţiile prevăzute la alin.(7),  
salariata/salariatul are dreptul la un 
program de reintegrare profesională, 
a cărui durată se stabileşte potrivit 
prevederilor Regulamentului de 
organizare şi funcţionare şi nu poate 
fi mai mică de 5 zile lucrătoare.”  

 
6. La articolul 10, după alineatul 
(8) se introduce un nou alineat, 
alin.(9), cu următorul cuprins: 
„(9)  La revenirea la locul de muncă 
în condiţiile prevăzute la alin.(8), 
salariata/salariatul are dreptul la un 
program de reintegrare profesională, 
a cărui durată este prevăzută în 
regulamentul intern de organizare 
şi funcţionare şi nu poate fi mai 
mică de 5 zile lucrătoare.”   
 
Autori: membrii comisiilor  
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă, 
întrucât art.10 în vigoare 
are alin.(8). 
 
 
Pentru o trimitere corectă 
 
 
 
Unitate de terminologie. 

18.  
 
Art.11. - Constituie discriminare 
bazată pe criteriul de sex orice 
comportament nedorit, definit drept 
hărţuire sau hărţuire sexuală, având 
ca scop sau efect: 
a) de a crea la locul de muncă o 
atmosferă de intimidare, de ostilitate 
sau de descurajare pentru persoana 
afectată; 
 

 
15. Articolul 11 se modifică şi va 
avea următorul cuprins:  
„Art.11. – Constituie discriminare 
de gen orice comportament nedorit 
care are drept  scop sau efect: 
 
a) de a crea la locul de muncă o 
atmosferă de intimidare, de ostilitate 
sau de descurajare pentru persoana 
afectată, respectiv de lezare a 
demnităţii şi integrităţii persoanei în 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Se păstrează textul ini ţial. 
În conformitate cu 
prevederile art.10 din 
Tratatul Uniunii Europene 
criteriul de discriminare 
este „sexul” şi nu „genul”: 
„ În definirea şi punerea în 
aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, UE caută să 
combată orice discriminare 
pe motive de sex, rasă sau 
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Nr. 
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Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

b) de a influenţa negativ situaţia 
persoanei angajate în ceea ce 
priveşte promovarea profesională, 
remuneraţia sau veniturile de orice 
natură ori accesul la formarea şi 
perfecţionarea profesională, în cazul 
refuzului acesteia de a accepta un 
comportament nedorit, ce ţine de 
viaţa sexuală. 
 

cauză; 
b) de a influenţa negativ situaţia 
persoanelor angajate în ceea ce 
priveşte promovarea profesională, 
remuneraţia sau veniturile de orice 
natură, atribuţiile de serviciu ori 
accesul la formarea şi perfecţionarea 
profesională.”  
 
 

origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare 
sexuală”. 

19.  
 
Art.8, lit.b) 
 
 
Art.8. - Pentru prevenirea şi 
eliminarea oricăror comportamente, 
definite drept discriminare bazată 
pe criteriul de sex, angajatorul are 
următoarele obligaţii: 
................................................. 
b) să prevadă în regulamentele 
interne ale unităţilor sancţiuni 
disciplinare, în condiţiile prevăzute 
de lege, pentru angajaţii care încalcă 
demnitatea personală a altor angajaţi 
prin crearea de medii degradante, de 
intimidare, de ostilitate, de umilire 
sau ofensatoare, prin acţiuni de 
discriminare, astfel cum sunt 
definite la art.4 lit.a)-e) şi la art.11; 
.................................................  

 
16. La articolul 12, partea 
introductiv ă şi litera b) se 
modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
„Art.12. – Pentru prevenirea şi 
eliminarea oricăror comportamente, 
definite drept discriminare de gen, 
angajatorul are următoarele 
obligaţii: 
................................................. 
b) să asigure informarea tuturor 
angajaţilor cu privire la interzicerea 
hărţuirii morale sau/şi a hărţuirii 
sexuale la locul de muncă, inclusiv 
prin afişarea în locuri vizibile a 
prevederilor regulamentelor interne 
ale unităţilor pentru prevenirea 
oricărui act de discriminare  de gen;  
 
 
................................................. 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Prevederile adoptate la 
art.12 de Senat se regăsesc 
în cuprinsul art.8 din legea 
în vigoare. 
În conformitate cu 
prevederile art.10 din 
Tratatul Uniunii Europene 
criteriul de discriminare 
este „sexul” şi nu „genul”: 
„ În definirea şi punerea în 
aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, UE caută să 
combată orice discriminare 
pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare 
sexuală”. 
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Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 
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Text propus de comisii  
(autor amendament) 
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amendamentului 

20.  
Art.12 alin.(2) 
 
 
(2) Prevederile alin.(1) se aplică în 
mod corespunzător membrilor 
organizaţiei sindicale, 
reprezentanţilor salariaţilor sau 
oricărui alt salariat care au 
competenţa ori pot să acorde sprijin 
în rezolvarea situaţiei la locul de 
muncă potrivit dispoziţiilor art.30 
alin.(1). 
 

 
17. Alineatul (2) al articolului 13 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Prevederile alin.(1) se aplică în 
mod corespunzător şi salariaţilor 
care au avut calitatea de martor 
în situaţia prevăzută la art.39 
alin.(2), precum şi membrilor 
organizaţiilor sindicale ori 
reprezentanţilor salariaţilor care au 
competenţa să acorde sprijin în 
rezolvarea situaţiei la locul de 
muncă potrivit art.39 alin.(1).” 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Se păstrează textul ini ţial. 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative. Pentru 
respectarea normelor de 
tehnică legislativă, 
raportarea se face la textul 
actului în vigoare la data 
elaborării raportului. 
Art.13 adoptat de Senat este 
corespondentul art.12 din 
legea în vigoare. 

21.  
 
 
Art.13. – Pentru prevenirea 
acţiunilor de discriminare bazate pe 
criteriul de sex în domeniul muncii, 
atât la negocierea contractului 
colectiv de muncă la nivel de sector 
de activitate, grup de unităţi şi 
unităţi, părţile contractante vor 
stabili introducerea de clauze de 
interzicere a faptelor de discriminare 
şi, respectiv, clauze privind modul 
de soluţionare a 
sesizărilor/reclamaţiilor formulate 
de persoanele prejudiciate prin 
asemenea fapte. 

 
18. Articolul 14 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.14 . – Pentru prevenirea 
acţiunilor de discriminare de gen 
în domeniul muncii, atât în 
negocierea contractului colectiv de  
muncă unic la nivel naţional, de 
ramur ă cât şi la negocierea 
contractelor colective de muncă la 
nivel de unităţi, părţile contractante 
vor stabili introducerea de clauze de 
interzicere a faptelor de discriminare  
şi, respectiv, clauze privind modul 
de soluţionare  a 
sesizărilor/reclamaţiilor formulate 
de persoanele prejudiciate prin 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Se păstrează textul ini ţial. 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative. Pentru 
respectarea normelor de 
tehnică legislativă, 
raportarea se face la textul 
actului în vigoare la data 
elaborării raportului. 
Art.14 adoptat de Senat este 
corespondentul art.13 din 
legea în vigoare. 
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 asemenea fapte.” 
 

22.  
Art.14, alin.(1) – (4) 
 
 
Art.14. - (1) Este interzisă orice 
formă de discriminare bazată pe 
criteriul de sex în ceea ce priveşte 
accesul femeilor şi bărbaţilor la 
toate nivelurile de instruire şi de 
formare profesională, inclusiv 
ucenicia la locul de muncă, la 
perfecţionare şi, în general, la 
educaţia continuă. 
 
(2) Instituţiile de învăţământ de 
toate gradele, factorii sociali care se 
implică în procese instructiv-
educative, precum şi toţi ceilalţi 
furnizori de servicii de formare şi de 
perfecţionare, autorizaţi conform 
legii, vor include în programele 
naţionale de educaţie teme şi 
activităţi referitoare la egalitatea de 
şanse între femei şi bărbaţi. 
 
(3) Instituţiile prevăzute la alin.(2) 
au obligaţia de a institui, în 
activitatea lor, practici 
nediscriminatorii bazate pe 
criteriul de sex, precum şi măsuri 

 
19. Alineatele (1) – (4) ale 
articolului 15 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art.15. - (1)  Este interzisă orice 
formă de discriminare de gen în 
privin ţa accesului femeilor şi 
bărbaţilor la toate nivelurile de 
instruire şi de formare profesională, 
inclusiv ucenicia la locul de muncă, 
la perfecţionare şi, în general, la 
educaţia continuă. 
 
 
(2)  Instituţiile de învăţământ de 
toate gradele, factorii sociali care se 
implică în procese instructiv-
educative, precum şi toţi ceilalţi 
furnizori de servicii de formare şi de 
perfecţionare, autorizaţi conform 
legii, vor include în programele 
naţionale de educaţie teme şi 
activităţi referitoare la egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi. 
 
(3) Instituţiile prevăzute la alin.(2) 
au obligaţia de a institui, în 
activitatea lor, practici 
nediscriminatorii din perspectiva 

 
7. La articolul 14, alineatul (2)  se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
Alin.(1) se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2)  Instituţiile de învăţământ de 
toate gradele, factorii sociali care se 
implică în procese instructiv-
educative, precum şi toţi ceilalţi 
furnizori de servicii de formare şi de 
perfecţionare, autorizaţi conform 
legii, vor include în programele 
naţionale de educaţie teme şi 
activităţi referitoare la egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi. 
 
Alin.(3)-(4) se elimină 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative. Pentru 
respectarea normelor de 
tehnică legislativă, 
raportarea se face la textul 
actului în vigoare la data 
elaborării raportului. 
Art.15 adoptat de Senat este 
corespondentul art.14 din 
legea în vigoare. 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru unitate de 
reglementare. 
 
 
 
 
În conformitate cu 
prevederile art.10 din 
Tratatul Uniunii Europene 
criteriul de discriminare 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

concrete de garantare a egalităţii de 
şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, conform legislaţiei în 
vigoare. 
(4) Restricţionarea accesului unuia 
dintre sexe în instituţii de 
învăţământ publice sau private se 
face pe criterii obiective, anunţate 
public, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei 
antidiscriminare. 
................................................. 
 

apartenenţei de gen, precum şi 
măsuri concrete de garantare  a 
egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi, conform 
legislaţiei în vigoare. 
(4) Restricţionarea accesului 
persoanelor aparţinând unuia dintre 
genuri în instituţii de învăţământ 
publice sau private se face pe baza 
unor criterii obiective, anunţate 
public, în conformitate cu 
prevederile legislaţiei 
antidiscriminare.” 
 

este „sexul” şi nu „genul”: 
„ În definirea şi punerea în 
aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, UE caută să 
combată orice discriminare 
pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare 
sexuală”. 
 

23.  
 
 
Art.15. - (1) Ministerul Educaţiei 
Naţionale asigură, prin mijloace 
specifice, instruirea, pregătirea şi 
informarea corespunzătoare a 
cadrelor didactice, la toate formele 
de învăţământ, public şi privat, pe 
tema egalităţii de şanse pentru femei 
şi bărbaţi. 
 
(2) Ministerul Educaţiei Naţionale 
va promova, în mod direct sau prin 
intermediul organelor şi instituţiilor 
specializate din subordine, 
recomandări privind realizarea 
cursurilor universitare, instrumente 

 
20. Articolul 16 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.16. - (1) Ministerul Educaţiei 
Naţionale asigură, prin mijloace 
specifice, instruirea, pregătirea şi 
informarea corespunzătoare a 
cadrelor didactice din toate formele 
de învăţământ, public şi privat, în 
privinţa egalităţii de şanse şi de 
tratament pentru femei şi bărbaţi. 
(2) Ministerul Educaţiei Naţionale 
aprobă doar acele manuale 
şcolare, cursuri universitare, 
ghiduri pentru aplicarea 
programelor analitice care 
îndeplinesc exigenţele referitoare 
la non-discriminarea de gen, 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative. Pentru 
respectarea normelor de 
tehnică legislativă, 
raportarea se face la textul 
actului în vigoare la data 
elaborării raportului. 
Art.16 adoptat de Senat este 
corespondentul art.15 din 
legea în vigoare. 
Formularea iniţială este 
acoperitoare. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

de evaluare a manualelor şcolare, 
programe şcolare, ghiduri pentru 
aplicarea programelor şcolare care 
să excludă aspectele de discriminare 
între sexe, precum şi modelele şi 
stereotipurile comportamentale 
negative în ceea ce priveşte rolul 
femeilor şi al bărbaţilor în viaţa 
publică şi familială.  
(3) Ministerul Educaţiei Naţionale 
în mod direct sau prin intermediul 
inspectoratelor şcolare din 
subordine, precum şi unităţile de 
învăţământ superior monitorizează 
modul de respectare a principiului 
egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi, în activitatea 
curentă a unităţilor de învăţământ. 

neincluzând aspecte de 
reprezentare discriminatorie sau 
modele şi stereotipuri 
comportamentale negative în ceea 
ce priveşte rolul femeilor şi 
bărbaţilor în via ţa publică şi 
privat ă. 
 
(3) În vederea respectării 
prevederilor alin.(2) Ministerul 
Educaţiei Naţionale, precum şi 
institu ţiile de învăţământ 
superior, în colaborare cu 
Autoritatea, precum şi cu 
organizaţii neguvernamentale cu 
recunoaştere în domeniu vor 
proceda la revizuirea manualelor 
şcolare, cursurilor universitare, 
ghidurilor pentru aplicarea 
programelor analitice.” 
  

24.  
 
 
Art.16. -  Este interzisă orice formă 
de discriminare bazată pe criteriul 
de sex în ceea ce priveşte accesul 
femeilor şi bărbaţilor la toate 
nivelurile de asistenţă medicală şi la 
programele de prevenire a 
îmbolnăvirilor şi de promovare a 
sănătăţii.  

 
21. Articolul 17 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.17.  – Este interzisă orice formă 
de discriminare de gen în ceea ce 
priveşte accesul femeilor şi 
bărbaţilor la toate nivelurile de 
asistenţă medicală şi la programele 
de prevenire a îmbolnăvirilor şi de 
promovare a sănătăţii.” 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative.  
Art.17 adoptat de Senat este 
corespondentul art.16 din 
legea în vigoare. 
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

25.  
Art.18, alin.(1) 
 
 
Art.18. - (1) Instituţiile publice de 
cultură, precum şi orice alte structuri 
şi formaţiuni care promovează actul 
cultural sub orice formă au obligaţia 
să aplice măsurile necesare pentru 
accesul tuturor persoanelor, fără 
discriminare bazată pe criteriul de 
sex, la producţiile culturale. 
................................................. 
 

 
22. Alineatul (1) al articolului 19 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.19. - (1) Instituţiile publice de 
cultură, precum şi orice alte structuri 
şi formaţiuni care promovează actul 
cultural sub orice formă au obligaţia 
să aplice măsurile necesare pentru 
accesul tuturor persoanelor, 
indiferent de apartenenţa de gen, la 
producţiile culturale.” 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative. Pentru 
respectarea normelor de 
tehnică legislativă, 
raportarea se face la textul 
actului în vigoare la data 
elaborării raportului. 
Art.19 adoptat de Senat este 
corespondentul art.18 din 
legea în vigoare. 

26.  
Art.19, alin.(3)  
 
(3) Firmele de publicitate au 
obligaţia de a cunoaşte şi de a 
respecta aplicarea principiului 
egalităţii de şanse şi de tratament 
pentru eliminarea stereotipurilor 
de gen din producţiile publicitare. 
 

 
__ 

 
8.La articolul 19, alineatul (3) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(3)  Firmele de publicitate au 
obligaţia de a cunoaşte şi de a 
respecta principiul egalităţii de 
şanse şi de tratament, precum şi de 
a nu utiliza stereotipurile de gen 
în producţiile publicitare.” 
 
Autori: membrii comisiilor  
 

 
Preluat de la art.21 din 
textul adoptat de Senat, 
pentru o formulare mai 
clară. 

27.  
Articol nou 

 
23. După articolul 19 se introduce 
un nou articol, art.191, cu 
următorul cuprins: 
„Art.19 1. - Instituţiile publice, 

 
Se elimină.  
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative. Pentru 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

autorităţile publice, precum şi 
organizaţiile guvernamentale asigură 
accesul la informaţiile din sferele lor 
de activitate, în limitele legii, 
solicitanţilor, femei sau bărbaţi, fără 
discriminare.” 
 

respectarea normelor de 
tehnică legislativă, 
raportarea se face la textul 
actului în vigoare la data 
elaborării raportului. 
Art.191 adoptat de Senat se 
regăseşte la art.20 alin.(1) 
în textul legii în vigoare. 
 

28.  
__ 

 
24. După articolul 191 se 
introduce un nou capitol, 
CAPITOLUL III 1, cu următorul 
titlu: 
„CAPITOLUL III 1 Egalitatea de 
şanse şi de tratament în domeniul 
mass media şi publicitate”  
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Reorganizarea textului nu 
este oportună, structura 
legii fiind bine determinată, 
cu respectarea normelor de 
tehnică legislativă. 

29.  
Art.20, alin.(2) 
     
 
(2) Informaţiile distribuite prin 
mass-media vor respecta egalitatea 
de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi şi nu vor conţine, promova 
sau provoca nicio formă de 
discriminare bazată pe criteriul de 
sex. 
 

 
25. Articolele 20 şi 21 se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
„Art.20.  – Informaţiile distribuite 
prin mass media vor respecta 
egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi şi nu vor 
conţine, promova sau provoca nicio 
formă de discriminare de gen. 
 
Art.21. – (1) Firmele de publicitate 
au obligaţia de a cunoaşte şi de a 
respecta principiul egalităţii de 
şanse şi de tratament, precum şi de a 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  

 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative. Pentru 
respectarea normelor de 
tehnică legislativă, 
raportarea se face la textul 
actului în vigoare la data 
elaborării raportului. 
 
Art.20 se regăseşte la art.20 
alin.(2) în textul legii în 
vigoare  
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

nu utiliza stereotipurile de gen în 
producţiile publicitare. 
(2) Este interzisă publicitatea care 
prejudiciază, în baza apartenenţei 
de gen, respectul pentru demnitatea 
umană, aducând atingere imaginii 
unei persoane sau categorii de 
persoane în viaţa publică şi/sau 
particulară. 
(3) Este interzisă utilizarea în 
publicitate a situaţiilor în care 
persoanele, indiferent de 
apartenenţa de gen, sunt prezentate 
în atitudini degradante, umilitoare şi 
cu caracter sexist sau pornografic.” 
 

 
Art.21 se regăseşte în 
totalitate în art.19 al legii în 
vigoare. 

30.  
__ 

 
26. La articolul 23 se introduc trei 
noi alineate, alin.(11), (21) şi (31),  
cu următorul cuprins: 
„(11) Proporţia femeilor şi bărbaţilor 
în organele de conducere şi decizie 
ale entităţilor prevăzute la alin.(1) 
trebuie să respecte principiul 
reprezentării echilibrate, care 
prevede o pondere de cel puţin 40% 
a fiecărui gen reprezentat. 
................................................. 
(21) Prevederile alin.(11) se aplică şi 
în situaţiile prevăzute la alin.(2). 
.................................................. 
(31) Legea electorală şi celelalte 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  

 
Introducerea sistemului de 
cote de reprezentare pentru 
participarea echilibrată a 
femeilor și bărbaților la 
decizie este un demers care 
are nevoie atât de consens 
politic cât și de consensul 
principalilor actori sociali. 
Scopul este identificarea 
acelor măsuri care sunt 
cele mai potrivite pentru 
contextul românesc. Din 
acest punct de vedere 
considerăm că este mai util 
să existe o dezbatere în 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

reglementări privind alegerile locale 
şi parlamentare vor transpune 
normativ principiul reprezentării 
echilibrate a celor două genuri în 
privinţa alegerii autorităţilor publice 
cu caracter colectiv.” 
 

spațiul public a acestui 
demers. 
 

31.  
__ 

 
27. După articolul 23 se introduc 
două noi capitole, CAPITOLUL 
IV 1 Armonizarea vieţii 
profesionale cu viaţa personală şi 
de familie, cu articolele 231 - 233 şi 
CAPITOLUL IV 2 Bugetarea de 
gen, cu articolele 234 - 236, cu 
următorul cuprins: 
„CAPITOLUL IV 1  

Armonizarea vieţii profesionale 
cu viaţa personală şi de familie 
 
Art.231 - (1) Statul, prin Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice, are 
obligaţia de a elabora şi pune în 
aplicare măsuri de armonizare a 
vieţii profesionale cu viaţa personală 
şi de familie. 
(2) Autorităţile publice, prin 
autorităţile administraţiei publice 
centrale şi locale, au obligaţia de a 
înfiinţa creşe şi grădiniţe pentru 
copii, precum şi de a sprijini 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Armonizarea vieţii 
profesionale cu viaţa 
personală şi de familie este 
o măsură pentru realizarea 
egalităţii între femei şi 
bărbaţi şi implică o paletă 
largă de intervenţii care 
exced obiectului de 
reglementare al  Legii 
nr.202/2002.  
MMFPSPV, prin Direcţia 
Generală Asistenţă 
Socială, are deja atribuții 
în promovarea măsurilor 
de conciliere a vieții de 
familie cu viața 
profesională, asumate și 
finanțate.  
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Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

unităţile şcolare pentru punerea în 
aplicare a programelor  de tip 
”şcoală după şcoală”. 
(3) Agenţii economici care 
înfiinţează creşe şi/sau grădiniţe, 
precum şi cei care oferă suport 
financiar salariaţilor pentru 
îngrijirea copiilor preşcolari pot 
beneficia de facilităţi.  
 
Art.232. - (1) Angajatorii au 
obligaţia să prevadă în 
Regulamentele de organizare şi 
funcţionare dispoziţii referitoare la 
locurile de muncă şi posturile pentru 
care se poate stabili un program de 
lucru individualizat, precum şi să 
informeze salariaţii cu privire la 
acestea. 
(2) Angajatorul este obligat să 
informeze şi să negocieze, în 
condiţiile legii, cu salariaţii având în 
îngrijire copii preşcolari sau 
persoane dependente un program de 
lucru personalizat. 
 
Art.233.  – În scopul fidelizării, 
stimulării şi ajutorării salariaţilor, 
angajatorii pot acorda acestora 
suport financiar pentru îngrijirea 
copiilor preşcolari. 
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32.  
__ 

 
CAPITOLUL IV 2 
Bugetarea de gen 
 
Art.234. - (1) În scopul eliminării 
discriminării de gen indirecte 
rezultate prin alocarea  resurselor 
bugetare, Ministerul Finanţelor 
Publice va integra dimensiunea de 
gen în elaborarea bugetului de stat şi 
a bugetului asigurărilor sociale. 
(2) Raportul la bugetul de stat va 
cuprinde un capitol cu privire la 
impactul alocării resurselor bugetare 
asupra reducerii, menţinerii sau 
adâncirii inegalităţilor de gen. 
 
Art.235.  – Bugetarea de gen 
prevăzută la art.234 se va aplica, în 
mod corespunzător, la bugetele 
locale, precum şi la toate politicile şi 
programele publice. 
 
Art.236.  –  (1) Ministerul 
Finanţelor publice este responsabil 
pentru organizarea programelor de 
formare în domeniul bugetării de 
gen a  specialiştilor din aparatul de 
lucru propriu, precum şi din cadrul 
structurilor judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti. 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
În acest moment în 
România nu există un 
mecanism legislativ și 
instituțional, bine 
structurate, care să 
implementeze această 
măsură, chiar dacă 
introducerea perspectivei de 
gen în bugetarea publică 
este un instrument 
important pentru realizarea 
de facto a egalității de șanse 
și de tratament între femei 
și bărbați.  
În plus, considerăm că 
introducerea acestei măsuri 
are nevoie și de o dezbatere 
publică. 
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33.   
28. După Titlul Capitolului V 
“Autorit ăţile publice abilitate cu 
aplicarea şi controlul aplicării 
legislaţiei privind egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi” se introduc  două noi 
secţiuni, Secţiunea 1 – Autoritatea 
Naţională pentru Drepturile 
Femeilor şi Egalitatea de Şanse 
între Femei şi Bărbaţi, cu 
articolele 237 - 2314 

şi Secţiunea 2 
–  Comisia naţională şi comisia  
judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucure şti  în 
domeniul egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi, cu următorul 
cuprins: 
 
„Secţiunea 1 – Autoritatea 
Naţională pentru Drepturile 
Femeilor şi Egalitate de Şanse 
între Femei şi Bărbaţi 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor 

 
Structura propusă este 
greoaie şi nu se pliază pe 
structura legii în vigoare. 
Forma adoptată prin 
prezentul raport este 
acoperitoare. 

34.  
CAPITOLUL V  
Abordarea integrată de gen în 
politicile naţionale 
 

  
9. Titlul Capitolului V se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
“Agenţia Naţională pentru 
Egalitatea de Şanse între Femei şi 
Bărbaţi” 
 
Autori: membrii comisiilor 

Având în vedere înfiinţarea 
unei autorităţi distincte, cu 
personalitate juridică, 
precum şi amendamentele 
propuse prin prezentul 
raport, este necesar un 
capitol dedicat acestei 
entităţi. 
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35.  
Art.23. - (1) Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice elaborează 
politicile şi planurile naţionale de 
acţiune ale Guvernului în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi şi coordonează aplicarea 
acestora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Art.237.  –  (1) Se înfiinţează 
Autoritatea Naţională pentru 
Drepturile Femeilor şi Egalitate de 
Şanse între Femei şi Bărbaţi 
(ANDFES), denumită în continuare 
Autoritatea, ca organ de specialitate 
al administraţiei publice centrale, cu 
personalitate juridică, finanţată de la 
bugetul de stat prin bugetul 
Secretariatului General al 
Guvernului, aflată în coordonarea 
primului-ministru, prin Cancelaria 
primului-ministru, având sediul în 
municipiul Bucureşti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10. Articolul 23 se modifică şi va 
avea următorul cuprins : 
„Art.23. - (1) Se înfiinţează Agenţia 
Naţională pentru Egalitatea de Şanse 
între Femei şi Bărbaţi, denumită în 
continuare ANES, organ de 
specialitate al administraţiei publice 
centrale, cu personalitate juridică, în 
subordinea Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, care  
promovează principiul egalităţii de 
şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi în vederea eliminării tuturor 
formelor de discriminare bazate pe 
criteriul de sex, în toate politicile şi 
programele naţionale.  
 
(2) ANES 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 armonizare cu reglementările 
Uniunii Europene a cadrului 
legislativ din domeniul său de 
activitate; 
c) de reprezentare, prin care se 

 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative. Pentru 
respectarea normelor de 
tehnică legislativă, 
raportarea se face la textul 
actului în vigoare la data 
elaborării raportului. 
 
Pentru claritatea 
formul ării şi corelare cu 
modificările propuse 
anterior. 
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, prin structura de 
specialitate, respectiv Direcţia 
egalitate de şanse între femei şi 
bărbaţi, are în domeniul egalităţii de 
şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi următoarele atribu ţii:  
a) primeşte reclamaţii/plângeri 
privind încălcarea dispoziţiilor 
normative referitoare la principiul 
egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi şi al 
nediscriminării după criteriul de sex, 
de la persoane fizice, persoane 
juridice, instituţii publice şi private, 
şi le transmite instituţiilor 
competente în vederea soluţionării şi 
aplicării sancţiunii şi asigură 
consilierea victimelor în condiţiile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

asigură, în numele statului român, 
reprezentarea pe plan intern şi 
extern în domeniul său de activitate; 
d) de autoritate de stat, prin care se 
asigură integrarea activă şi vizibil ă a 
perspectivei de gen în toate politicile 
şi programele naţionale, controlul 
aplicării şi respectării 
reglementărilor din domeniul său de 
activitate şi funcţionarea 
organismelor din subordinea şi 
coordonarea sa.  
 
(3) Atribu ţiile ANES se stabilesc 
prin hotărâre a Guvernului, la 
propunerea ministrului muncii, 
familiei, protecţiei sociale şi 
persoanelor vârstnice. 
 
(4) În exercitarea funcţiei de 
strategie în domeniul egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi, ANES 
finanţează sau, după caz, 
cofinanţează, proiecte specifice şi 
proiecte din cadrul Programelor de 
Interes Naţional în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi şi al prevenirii şi combaterii 
violenţei în familie şi împotriva 
femeii. 
 
(5) În exercitarea funcţiei de 

 
(preluat de la 238 al 
Senatului) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru unitate de 
reglementare, similar cu 
celelalte autorităţi aflate in 
subordinea MMFPSPV, ale 
căror atribuţii sunt stabilite 
prin HG. 
 
 
 
Prevederi necesare. 
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Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

legii; 
b) elaborează rapoarte, studii, 
analize şi prognoze privind aplicarea 
principiului egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi în 
toate domeniile de activitate; 
c) asigură schimbul de informaţii cu 
organismele europene din domeniul 
egalităţii de şanse între bărbaţi şi 
femei. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Autoritatea promovează 
respectarea drepturilor femeilor, 
precum şi a principiului  egalit ăţii 
de şanse şi de tratament între 
bărbaţi şi femei şi asigură 
integrarea activă a perspectivei de 
gen în toate politicile şi 
programele naţionale. 
 
(3) Autoritatea elaborează 
semestrial analize şi rapoarte 
privind participarea femeilor şi 
bărbaţilor la activitatea 
decizională, în administraţia 
publică, la nivel central şi local, în 
sfera economică, socială şi 
politică.  

autoritate în domeniul egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi, ANES  
primeşte reclamaţii/plângeri privind 
încălcarea dispoziţiilor normative 
referitoare la principiul egalităţii de 
şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi şi al nediscriminării după 
criteriul de sex, de la persoane 
fizice, persoane juridice, instituţii 
publice şi private, şi le transmite 
instituţiilor competente în vederea 
soluţionării şi aplicării sancţiunii şi 
asigură consilierea victimelor în 
condiţiile legii;” 
 
Alin.(2) – (3) se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru evitarea unei duble 
reglementări, întrucât aceste 
prevederi se regăsesc în 
cuprinsul legii. 
 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative. Pentru 
respectarea normelor de 
tehnică legislativă, 
raportarea se face la textul 
actului în vigoare la data 
elaborării raportului. 
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

36.   
Art.238.  –   Autoritatea 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 armonizare cu reglementările 
Uniunii Europene a cadrului 
legislativ din domeniul său de 
activitate;  
c) de reprezentare, prin care se 
asigură, în numele statului român, 
reprezentarea pe plan intern şi 
extern în domeniul său de activitate; 
d) de autoritate de stat, prin care se 
asigură integrarea activă şi vizibil ă a 
perspectivei de gen în toate politicile 
şi programele naţionale, controlul 
aplicării şi respectării 
reglementărilor din domeniul său de 
activitate şi funcţionarea 
organismelor din subordinea şi 
coordonarea sa. 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  
 

 
A fost preluat la alin.(2) al 
art.23, pentru o mai bună 
structurare a textului legii.   

37.   
Art.239.  –  (1) În exercitarea 
funcţiilor prevăzute la art.23, 
Autoritatea îndeplineşte, în 
principal, următoarele atribuţii:   

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  
 

 
Atribuțiile ANES se 
stabilesc prin HG (potrivit 
alin.3 al art.23), pentru 
unitate de reglementare cu 
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Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

a) coordonează aplicarea strategiei 
şi politicilor Guvernului în 
domeniul egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi; 
b) propune Guvernului proiecte de 
acte normative, planuri naţionale de 
acţiune pentru egalitatea de şanse 
între femei şi bărbaţi şi asigură 
aplicarea acestora; 
c) avizează, la solicitarea 
Guvernului, proiectele de acte 
normative iniţiate de alte instituţii şi 
autorităţi, în vederea integrării şi 
respectării principiului egalităţii de 
şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi; 
d) elaborează rapoarte, studii, 
analize şi prognoze independente 
privind respectarea drepturilor 
femeilor şi aplicarea principiului 
egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi în toate 
domeniile de activitate; 
e) elaborează, propune şi 
implementează proiecte şi programe 
de parteneriat cu finanţare internă 
şi/sau externă; 
f) elaborează, fundamentează şi 
dezvoltă programe şi proiecte, 
aprobate potrivit legii, în domeniul 
egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi; 

celelalte autoritati aflate in 
subordinea MMFPSPV. 

 
Prevederile alin.(2) şi (3) au 
fost preluate în cuprinsul 
art.231. 
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

g) coordonează implementarea şi, 
după caz, implementează 
programele Comisiei Europene 
privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi; 
h) este reprezentată în structurile de 
coordonare sau gestionare a 
fondurilor ori programelor derulate 
în România de către Uniunea 
Europeană, în vederea respectării 
principiului egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi la 
alocarea resurselor; 
i) reprezintă Guvernul României în 
organismele europene şi 
internaţionale din domeniu şi 
colaborează cu structuri similare din 
alte ţări; 
j)  primeşte reclamaţii/plângeri 
privind încălcarea dispoziţiilor 
normative referitoare la principiul 
egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi şi al 
discriminării de gen, de la persoane 
fizice, persoane juridice, instituţii 
publice şi private şi le transmite  
instituţiilor competente în vederea 
soluţionării şi aplicării sancţiunii; 
k) cooperează cu autorităţi centrale 
şi locale, cu instituţii de învăţământ 
şi de cercetare, cu organizaţii 
neguvernamentale; 
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Text act normativ de bază 
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Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

l) colaborează permanent cu 
partenerii sociali, inclusiv cu 
organizaţiile neguvernamentale 
implicate în domeniul egalităţii de 
şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi, la elaborarea şi 
implementarea politicilor publice, în 
vederea realizării egalităţii de şanse 
şi de tratament între femei şi bărbaţi; 
m) poate contribui financiar la 
susţinerea proiectelor în parteneriat 
cu organizaţiile neguvernamentale 
care desfăşoară activităţi în 
domeniul egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi, în 
condiţiile legii; 
n) sprijină formarea funcţionarilor 
publici şi salariaţilor instituţiilor sau 
organismelor publice ori private în 
domeniul aplicării principiului 
egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi; 
o) elaborează, tipăreşte şi difuzează, 
în ţară şi în străinătate, materiale de 
informare privind politicile 
guvernamentale în domeniu, precum 
şi materiale publicitare ori publicaţii 
periodice din domeniu; 
p) asigură comunicarea informaţiilor  
din sfera guvernamentală necesare 
Comisiei Europene, în vederea 
redactării raportului de 
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(autor amendament) 

Motivarea 
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implementare a directivelor 
europene; 
r)  urmăreşte, împreună cu 
instituţiile şi autorităţile publice 
responsabile, aplicarea şi respectarea 
prevederilor tratatelor şi convenţiilor 
internaţionale la care România este 
parte, în domeniul drepturilor 
omului şi al egalităţii de şanse. 
Autoritatea  contribuie la elaborarea 
rapoartelor periodice  de evaluare a 
progreselor  în aplicarea 
documentelor juridice 
internaţionale. 
(2) În îndeplinirea atribuţiilor sale, 
preşedintele Autorităţii poate 
consulta experţi/experte  în 
domeniul egalităţii de şanse şi de 
tratament, cu recunoaştere la nivel 
naţional şi internaţional. 
(3) În scopul îndeplinirii atribuţiilor 
sale, Autoritatea poate solicita 
informaţii de la autorităţi ale 
administraţiei publice centrale şi 
locale, alte instituţii şi autorităţi 
publice, societăţi comerciale la care 
statul este acţionar sau asociat, 
organizaţii patronale şi sindicale 
reprezentative la nivel naţional, 
acestea având obligaţia de a furniza 
datele solicitate. 
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Text adoptat de Senat 
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38.  
__ 

 
__ 
 
 
 
 

 
11. După articolul 23 se introduc 
şase articole noi, art.231 - art.236,  
cu următorul cuprins: 
 
„Art.23 1. – (1) ANES este condusă 
de un secretar de stat, numit prin 
decizie a prim-ministrului, la 
propunerea ministrului muncii, 
familiei, protecţiei sociale şi 
persoanelor vârstnice.  
 
(2) Secretarul de Stat reprezintă 
ANES în raporturile cu 
ministerele, cu alte autorităţi ale 
administraţiei publice, cu 
organizaţii, precum şi în 
raporturile cu persoane fizice şi 
juridice, române sau străine. 
 
(3) În îndeplinirea atribu ţiilor 
sale, Secretarul de Stat al ANES 
poate consulta experţi/experte  în 
domeniul egalităţii de şanse şi de 
tratament, cu recunoaştere la 
nivel naţional şi internaţional. 
 
 (4) În scopul îndeplinirii 
atribu ţiilor sale, ANES poate 
solicita informaţii de la autorităţi 
ale administraţiei publice centrale 
şi locale, alte instituţii şi autorit ăţi 

 
Pentru o mai bună 
structurare a legii. 
 
 
Alin.(1) este preluat de la 
art.2311 alin.(1) 
 
 
 
 
 
Alin.(2)  este preluat de la 
art.2311 alin.(2) 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(3) şi (4) sunt preluate 
de la art.239 alin.(2) şi (3). 
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Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

publice, societăţi comerciale la 
care statul este acţionar sau 
asociat, organizaţii patronale şi 
sindicale reprezentative la nivel 
naţional, acestea având obligaţia 
de a furniza datele solicitate. 
 

39.   
Art.2310.  –   (1) Instituţiile şi 
autorităţile prevăzute la art.22 
alin.(1) : 
a) elaborează semestrial planuri de 
acţiune  pentru aplicarea 
prevederilor legale privind egalitatea 
de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi atât în politicile interne de 
gestionare a resurselor umane, cât şi 
în politicile, programele şi proiectele 
specifice domeniului de activitate; 
 
b) raportează anual Autorităţii 
progresele obţinute. 
 
(2) Instituţiile, autorităţile şi 
organizaţiile prevăzute la  art.23 
alin.(1) şi (2) raportează anual 
Autorit ăţii  stadiul privind 
reprezentarea femeilor  şi bărbaţilor 
la nivel decizional, precum şi 
măsurile propuse şi realizate  pentru  
îmbunătăţirea situaţiilor care nu 
respectă  principiul reprezentării 

 
Art.232. - (1) Instituţiile şi 
autorităţile prevăzute la art.20 
alin.(1): 
a) elaborează anual planuri de 
acţiune  pentru aplicarea 
prevederilor legale privind egalitatea 
de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi atât în politicile interne de 
gestionare a resurselor umane, cât şi 
în politicile, programele şi proiectele 
specifice domeniului de activitate; 
 
b) raportează ANES, anual, 
progresele obţinute. 
 
(2) Instituţiile, autorităţile şi 
organizaţiile prevăzute la  art.22 
alin.(1) şi (2) raportează ANES, 
anual, stadiul privind reprezentarea 
femeilor  şi bărbaţilor la nivel 
decizional, precum şi măsurile 
propuse şi realizate  pentru  
îmbunătăţirea situaţiilor care nu 
respectă  principiul reprezentării 

 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative. Pentru 
respectarea normelor de 
tehnică legislativă, 
raportarea se face la textul 
actului în vigoare la data 
elaborării raportului. 
 
Pentru corelare cu celelalte 
modificări aduse legii prin 
prezentul raport. 
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echilibrate. 
 
(3) Planurile de acţiune sunt 
evaluate şi avizate de Autoritate,  
care urmăreşte aplicarea lor în 
practică. 
 

echilibrate. 
 
(3) Planurile de acţiune prevăzute la 
alin.(1) sunt evaluate şi avizate de 
ANES, care urmăreşte aplicarea lor 
în practică. 
 

40.    
Art. 2311.  –   (1) Autoritatea este 
condusă de un preşedinte, cu rang de 
secretar de stat, numit prin decizie 
de către Primul ministru. 
(2) Preşedintele reprezintă 
Autoritatea 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. 
(3) Autoritatea elaborează şi 
propune proiectul de buget propriu 
şi îl înaintează Secretarului 
General al Guvernului, spre 
aprobare, în condiţiile legii. 
 
 
(4) Preşedintele este ordonator 
terţiar de credite. 
 
(5) În exercitarea atribuţiilor sale 
preşedintele emite ordine, norme 
şi instrucţiuni. Ordinele, normele 

 
Alin.(1) şi (2) se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.233.  - (1) ANES elaborează şi 
propune proiectul de buget propriu 
şi îl înaintează Ministerului 
Muncii, Familiei,  Protecţiei 
Sociale şi Persoanelor Vârstnice 
spre aprobare, în condiţiile legii. 
 
(2) Secretarul de Stat al ANES 
este ordonator terţiar de credite. 
 
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, 
Secretarul de Stat al ANES emite 
decizii. 

 
Alin.(1) şi (2) au fost 
reformulate în cuprinsul  
art.231. 
 
 
 



 

41/63

Nr. 
crt. 
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(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

şi instrucţiunile cu caracter 
normativ se publică în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, în 
condiţiile legii. 
 

 

41.   
Art.2312.  –  (1) Organizarea, 
funcţionarea, precum şi alte 
atribu ţii ale Autorit ăţii , în afara 
celor prevăzute în prezenta lege, 
se stabilesc prin  Statutul 
Autorit ăţii Naţionale pentru 
Drepturile Femeilor şi Egalitate 
de Şanse între Femei şi Bărbaţi, 
aprobat prin hotărâre a Guvernului. 
(2) Coordonarea şi atribuţiile 
compartimentelor din cadrul 
Autorităţii se stabilesc prin 
regulamentul de organizare şi 
funcţionare, aprobat prin ordin al 
preşedintelui.  
 

 
Art.234.  –  (1) Organizarea şi 
funcţionarea ANES se stabilesc prin 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al ANES, aprobat prin 
ordin al ministrului muncii, 
familiei, protecţiei sociale şi 
persoanelor vârstnice.  
 
 
(2) Numărul maxim de posturi şi 
structura organizatorică a ANES se 
aprobă prin hotărâre a 
Guvernului, la propunerea 
ministrului muncii, familiei, 
protecţiei sociale şi persoanelor 
vârstnice. 
 

 
 
Pentru unitate de 
reglementare şi corelare cu 
modificările propuse prin 
prezenta lege. 

42.   
Art.2313. - (1) Autoritatea va începe 
să funcţioneze prin preluarea 
personalului direcţiei pentru 
egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi din cadrul Ministerului 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 
şi Persoanelor Vârstnice care se 
consideră transferat în interesul 

 
Art.235.  - (1) ANES va prelua 
personalul Departamentului  
pentru Egalitate de şanse între 
Femei şi Bărbaţi pe bază de 
protocol de predare/primire, cu 
respectarea regimului juridic 
aplicabil fiecărei categorii de 
personal fără afectarea 

 
Pentru unitate de 
reglementare şi corelare cu 
modificările propuse prin 
prezenta lege. 
Personalul DESFB 
cuprinde atât  funcţionari 
publici, cât şi personal 
contractual. În Coul muncii 
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Text adoptat de Senat 
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serviciului. 
 
(2) Numărul maxim de posturi şi 
structura organizatorică a Autorităţii 
la nivel central şi şi local se aprobă 
prin hotărâre a Guvernului.   
 
 
 
(3) În cadrul structurii 
organizatorice a Autorităţii, prin 
ordin al preşedintelui, se pot 
organiza servicii, birouri, precum şi 
colective temporare de lucru. 
(4) Personalul Autorităţii se 
încadrează pe bază de concurs, 
conform structurii organizatorice şi 
în limita numărului de posturi 
prevăzut prin hotărâre a Guvernului.  
(5) Salarizarea personalului din 
aparatul central şi local al Autorităţii 
se face în conformitate cu 
prevederile legale aplicabile 
personalului din organele de 
specialitate ale administraţiei 
publice centrale şi locale. 
 

drepturilor salariale ale acestora. 
 
(2) Patrimoniul Departamentului  
pentru Egalitate de Şanse între 
Femei şi Bărbaţi va fi preluat de 
ANES pe bază de protocol de 
predare/primire, în condiţiile 
legii. 
 
Alin.(3) – (5) se elimină. 
 

nu există noţiunea de 
transfer în interesul 
serviciului. 
Salarizarea personalului din 
sistemul bugetar se face 
potrivit Legii cadru privind 
salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice. 

43.   
Art.2314.  –  (1) Autoritatea  poate 
beneficia de donaţii şi sponsorizări 
în condiţiile legii. 
 

 
Art.236. - (1) ANES poate beneficia 
de donaţii şi sponsorizări în 
condiţiile legii. 
 

 
Corelare cu modificările şi 
completările propuse prin 
prezentul raport. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

(2) Pentru finanţarea activităţii 
Autorit ăţii  pot fi utilizate şi fonduri 
externe rambursabile şi 
nerambursabile. 
 

(2) Pentru finanţarea activităţii 
ANES pot fi utilizate şi fonduri 
externe rambursabile şi 
nerambursabile.” 
 
Autori: membrii comisiilor + grupul 
parlamentar UDMR  
 

44.   
Secţiunea 2 - Comisia naţională şi 
comisia    judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti  în 
domeniul egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi”  

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  

 
Corelare cu modificările şi 
completările propuse prin 
prezentul raport. 

45.    
16. După articolul 236 se introduce 
un nou capitol, Capitolul V1, cu 
următorul cuprins:  

“CAPITOLUL V 1 
Abordarea integrată de gen în 

politicile naţionale” 
 
Autori: membrii comisiilor  
 

 
Pentru o mai bună structură 
a legii şi corelare cu 
modificările propuse 
anterior. 

46.  
 
 
 
Art.24. - (1) Se înfiinţează Comisia 
naţională în domeniul egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi, 
denumită în continuare CONES, 

 
29. Alineatele 1, 2, 4, 6 şi 8 ale 
articolului 31 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art.31. - (1)  Se înfiinţează 
Comisia naţională în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi (CONES), a cărei activitate 

 
17. La articolul 24, alineatele (1), 
(2), (5), (7) şi (9) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art.24. - (1)  Se înfiinţează 
Comisia naţională în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi, denumită în continuare 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
 
Corelare cu modificările şi 
completările propuse prin 
prezentul raport. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

care îşi desfăşoară activitatea în 
coordonarea Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice. 
 
(2) Secretarul de stat coordonator 
al activităţii în domeniul egalităţii 
de şanse între femei şi bărbaţi este 
preşedintele CONES. 
 
............................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Componenţa CONES este 
propusă de preşedintele acesteia, cu 
consultarea autorităţilor publice, 
organizaţiilor şi asociaţiilor 
prevăzute la alin.(3), şi se aprobă 

este coordonată de preşedintele 
Autorităţii care este şi preşedintele 
CONES.  
 
 
(2) CONES preia, de la data 
constituirii legale, atribuţiile 
Comisiei consultative 
interministeriale în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi (CODES). Atribuţiile 
CONES, inclusiv cele stipulate de 
prezenta lege, sunt prevăzute de 
regulamentul propriu de organizare 
şi funcţionare, elaborat de către 
Autoritate şi aprobat de CONES, 
care va fi publicat în Monitorul 
Oficial al României, Partea I. 
................................................. 
(4) Componenţa CONES este 
propusă de preşedintele Autorităţii, 
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. 
................................................. 
 

CONES, care îşi desfăşoară 
activitatea în coordonarea ANES. 
 
 
 
(2) Secretarul de Stat al ANES 
este preşedintele CONES. 
................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(4) se elimină. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(5) Atribuţiile CONES, inclusiv cele 
prevăzute de prezenta lege, sunt 

 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative. Pentru 
respectarea normelor de 
tehnică legislativă, 
raportarea se face la textul 
actului în vigoare la data 
elaborării raportului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se păstrează textul iniţial al 
alin.(4). 
 
 
 
 
Alin.(4) iniţial este 
acoperitor. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

prin decizie a prim-ministrului. 
 
 
(5) Atribuţiile CONES, inclusiv cele 
prevăzute de prezenta lege, sunt 
prevăzute în regulamentul propriu 
de organizare şi funcţionare, 
elaborat de către Direcţia egalitate 
de şanse între femei şi bărbaţi din 
cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, avizat de 
membrii CONES şi aprobat prin 
hotărâre a Guvernului. 
................................................  
(7) Reuniunile CONES se 
desfăşoară semestrial la sediul 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice. Secretariatul CONES 
este asigurat de Direcţia egalitate 
de şanse între femei şi bărbaţi din 
cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice.  
..................................................  
(9) Ministerul Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice prezintă, semestrial, 
comisiilor parlamentare pentru 
egalitatea de şanse între femei şi 
bărbaţi raportul privind activitatea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Reuniunile CONES se 
desfăşoară trimestrial la sediul 
Autorităţii. Secretariatul CONES 
este asigurat de compartimentul 
desemnat prin ordin al preşedintelui 
Autorităţii. 
 
 
 
 
 
(8) Preşedintele Autorit ăţii  prezintă 
anual sau ori de câte ori i se solicită, 
primului ministru, precum şi 
comisiilor parlamentare pentru 
egalitatea de şanse din Senatul 
României şi din Camera Deputaţilor 

prevăzute în regulamentul propriu 
de organizare şi funcţionare, 
elaborat de către ANES, avizat de 
membrii CONES şi aprobat prin 
hotărâre a Guvernului. 
.................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Reuniunile CONES se 
desfăşoară semestrial la sediul 
ANES. Secretariatul CONES este 
asigurat de un compartiment 
desemnat în acest sens din cadrul 
ANES, prin decizie a Secretarului 
de Stat. 
.................................................. 
 
 
 
(9) ANES prezintă, anual, 
comisiilor parlamentare pentru 
egalitatea de şanse raportul privind 
activitatea desfăşurată şi utilizarea 
fondurilor bugetare şi extrabugetare, 
precum şi planul anual de măsuri 

 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu modificările şi 
completările propuse prin 
prezentul raport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prevedere necesară. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

desfăşurată şi utilizarea fondurilor 
bugetare şi extrabugetare, precum şi 
planul anual de măsuri adoptat de 
fiecare instituţie membră a CONES 
pentru promovarea egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi în 
domeniul sectorial de activitate. 

raportul privind activitatea 
desfăşurată şi utilizarea fondurilor 
bugetare şi extrabugetare, precum şi 
planul anual de măsuri adoptat de 
fiecare instituţie membră a CONES 
pentru promovarea egalităţii de 
şanse între bărbaţi şi femei în 
domeniul sectorial de activitate. 
 

adoptat de fiecare instituţie membră 
a CONES pentru promovarea 
egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi în domeniul sectorial de 
activitate.” 
 
Autori: membrii comisiilor  

47.  
Art.25 
 
 
(2) COJES este alcătuită din 
reprezentanţi ai serviciilor publice 
deconcentrate şi ai altor organe de 
specialitate ale administraţiei 
publice locale sau ai autorităţilor 
administrative locale, ai 
organizaţiilor sindicale şi ai 
asociaţiilor patronale, precum şi din 
reprezentanţi ai ONG-urilor , de la 
nivel local, desemnaţi de acestea. 
 
 
(3) Atribuţiile COJES sunt 
prevăzute în regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
comisiilor judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi, care se aprobă prin 

 
30. Alineatele 2, 3, 5 şi 6 ale 
articolului 32 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„(2)  COJES este alcătuită din 
reprezentanţi ai serviciilor publice 
deconcentrate şi ai altor organe de 
specialitate ale administraţiei 
publice locale sau ai autorităţilor 
administrative locale, ai 
organizaţiilor sindicale şi ai 
asociaţiilor patronale, precum şi din 
reprezentanţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale, de la nivel 
local, desemnaţi de acestea.   
 
(3) Atribuţiile COJES şi programul 
de activitate se stabilesc de către 
preşedintele Autorităţii.  
 
.................................................  
 
 

 
18. La articolul 25, alineatele (2), 
(3) şi (5) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
„(2)  COJES este alcătuită din 
reprezentanţi ai serviciilor publice 
deconcentrate şi ai altor organe de 
specialitate ale administraţiei 
publice locale sau ai autorităţilor 
administrative locale, ai 
organizaţiilor sindicale şi ai 
asociaţiilor patronale, precum şi din 
reprezentanţi ai organizaţiilor 
neguvernamentale, de la nivel 
local, desemnaţi de acestea.   
 
(3) Atribuţiile COJES sunt 
prevăzute în regulamentul de 
organizare şi funcţionare al 
comisiilor judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi, care se aprobă prin hotărâre 

 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative. Pentru 
respectarea normelor de 
tehnică legislativă, 
raportarea se face la textul 
actului în vigoare la data 
elaborării raportului. 
 
Corelare cu modificările şi 
completările propuse prin 
prezentul raport. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

hotărâre a Guvernului. 
.................................................. 
 
(5) Rapoartele sunt înaintate de 
către preşedintele COJES 
Direcţiei egalitate de şanse între 
femei şi bărbaţi din cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei, 
Protecţiei Sociale şi Persoanelor 
Vârstnice, pentru a fi dezbătute în 
şedinţele CONES, precum şi 
pentru a fi date publicităţii. 
 
(6) Preşedintele COJES este 
persoana desemnată din cadrul 
agenţiei judeţene pentru plăţi şi 
inspecţie socială, respectiv al 
Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie 
Socială a Municipiului Bucureşti, în 
condiţiile prevăzute de regulamentul 
de organizare şi funcţionare al 
comisiilor judeţene, respectiv al 
municipiului Bucureşti, în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi 
bărbaţi. 

 
 
 
(5) Rapoartele sunt înaintate de către 
preşedintele COJES preşedintelui 
Autorităţii pentru a fi dezbătute în 
şedinţele CONES, precum şi pentru 
a fi date publicităţii. 
 
 
 
 
 
(6) Preşedintele COJES este 
reprezentantul în teritoriu al 
Autorităţii şi este desemnat în 
condiţiile prevăzute de 
Regulamentul de organizare şi 
funcţionare  al comisiilor judeţene şi 
a municipiului Bucureşti, în 
domeniul egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi, aprobat prin 
hotărâre a Guvernului.” 
 
 

a Guvernului, la propunerea 
CONES. 
........................................................  
(5) Rapoartele COJES sunt 
înaintate de către preşedintele 
COJES Secretarului de Stat al 
ANES pentru a fi dezbătute şi 
aprobate în şedinţele CONES, 
urmând a fi date publicității.” 
 
 
 
 
Alin.(6) se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  

48.   
31. După articolul 32 se introduce 
o nouă secţiune, Secţiunea 3, cu 
următorul titlu: 
„Secţiunea 3 – Alte autorităţi 
publice”  
 

 
Se elimină 
 
Autori: membrii comisiilor  
 

 
Corelare cu modificările şi 
completările propuse prin 
prezentul raport. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

49.  
 
 
 
Art.26. - Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, prin 
Direcţia egalitate de şanse între 
femei şi bărbaţi, asigură 
respectarea şi exercită controlul 
asupra aplicării prevederilor 
prezentei legi în domeniul său de 
activitate, prin instituţiile aflate în 
subordinea, sub autoritatea sau în 
coordonarea sa, care au în 
responsabilitate aplicarea de măsuri 
de promovare a egalităţii de şanse şi 
de tratament între femei şi bărbaţi şi 
de eliminare a discriminării directe 
şi indirecte bazate pe criteriul de 
sex, după cum urmează: 
 

 
32. La articolul 33 partea 
introductiv ă se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.33. - (1)  Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice asigură 
respectarea şi exercită controlul 
asupra aplicării prevederilor 
prezentei legi în domeniul său de 
activitate, prin instituţiile aflate în 
structura, subordinea, sub autoritatea 
sau în coordonarea sa, care au în 
responsabilitate aplicarea de măsuri 
de promovare a egalităţii de şanse şi 
de tratament între femei şi bărbaţi şi 
de eliminare a discriminării de gen, 
după cum urmează:” 
 
 

 
19. La articolul 26, partea 
introductiv ă se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
Art.26. – (1) Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice asigură 
respectarea şi exercită controlul 
asupra aplicării prevederilor 
prezentei legi în domeniul său de 
activitate, prin instituţiile aflate în 
structura, subordinea, sub autoritatea 
sau în coordonarea sa, care au în 
responsabilitate aplicarea de măsuri 
de promovare a egalităţii de şanse şi 
de tratament între femei şi bărbaţi şi 
de eliminare a discriminării pe 
criteriul de sex după cum urmează:  
 
Autori: membrii comisiilor  

 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative. Pentru 
respectarea normelor de 
tehnică legislativă, 
raportarea se face la textul 
actului în vigoare la data 
elaborării raportului. 
 
Corelare cu modificările şi 
completările propuse prin 
prezentul raport. 
 

50.  
Art.26, lit.d) 
 
d) Direcţia protecţia copilului 
asigură aplicarea măsurilor de 
respectare a egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi în 
domeniul combaterii violenţei în 
familie; 
 

 
__ 

 
20. La articolul 26, litera d) se 
abrogă. 
 
Autori: membrii comisiilor  

 
Prin Ordonanța Guvernului 
nr.6/2015 privind 
modificarea și completarea 
Legii nr.217/2003 pentru 
prevenirea și sancționarea 
violenței domestice, această 
atribuţie a fost preluată de 
Departamentul pentru 
Egalitate de Şanse. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

51.  
__ 

 
33. La articolul 33 se introduce un 
nou alineat, alin.(2), cu următorul 
cuprins: 
„ (2) Instituţiile prevăzute la alin.(1) 
pun la dispoziţia Autorit ăţii, 
trimestrial, informaţiile rezultate din 
exercitarea atribuţiilor lor în 
domeniul egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi, 
precum şi al eliminării  discriminării 
de gen.” 
 

 
21. La art.26 se introduce un nou 
alineat, alin.(2), cu următorul 
cuprins: 
„(2) Instituţiile prevăzute la alin.(1) 
pun la dispoziţia ANES, trimestrial, 
informaţiile rezultate din exercitarea 
atribuţiilor lor în domeniul egalităţii 
de şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi, precum şi al eliminării  
discriminării pe criteriul de sex.” 
 
Autori: membrii comisiilor  

 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative. Pentru 
respectarea normelor de 
tehnică legislativă, 
raportarea se face la textul 
actului în vigoare la data 
elaborării raportului. 
În conformitate cu 
prevederile art.10 din 
Tratatul Uniunii Europene 
criteriul de discriminare 
este „sexul” şi nu „genul”: 
„ În definirea şi punerea în 
aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, UE caută să 
combată orice discriminare 
pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare 
sexuală”. 
 

52.   
34. Articolul 34 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.34.  – Ministerul Educaţiei 
Naţionale, prin instituţiile specifice, 
asigură includerea în planurile de 
învăţământ şi în alte instrumente 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  
  

 
A fost preluat în 
reformularea altor texte din 
lege, în urma modificării şi 
completării ei prin OUG 
nr.83/2012. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

curriculare, precum şi în activitatea 
curentă a unităţilor de învăţământ a 
măsurilor de respectare a 
principiului egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi.” 
 

53.   
35. Articolul 35 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.35.  – Ministerul Sănătăţii, 
celelalte ministere şi instituţiile 
centrale cu reţea sanitară proprie 
asigură, prin direcţiile de sănătate 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
respectiv structurile similare ale 
acestor direcţii, aplicarea măsurilor 
de respectare a egalităţii de şanse şi 
de tratament între femei şi bărbaţi în 
domeniul sănătăţii, în ceea ce 
priveşte accesul la serviciile 
medicale şi calitatea acestora, 
precum şi sănătatea la locul de 
muncă.” 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  
  

 
A fost preluat în 
reformularea altor texte din 
lege, în urma modificării şi 
completării ei prin OUG 
nr.83/2012. 

54.  
 
 
 
Art.27. - (1) Institutul Naţional de 
Statistică sprijină activitatea şi 
colaborează cu Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 

 
36. Alineatul (1) al articolului 36 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.36. - (1)  Institutul Naţional de 
Statistică sprijină activitatea şi 
colaborează cu Autoritatea  pentru 
dezvoltarea statisticii de gen şi 

 
22. La articolul 27, alineatul (1) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(1)  Institutul Naţional de Statistică 
sprijină activitatea şi colaborează cu 
ANES pentru dezvoltarea statisticii 
de gen şi pentru implementarea în 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative. Pentru 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia 
egalitate de şanse între femei şi 
bărbaţi, pentru dezvoltarea statisticii 
de gen şi pentru implementarea în 
România a indicatorilor de gen 
promovaţi de Comisia Europeană. 
................................. 
 

pentru implementarea în România a 
indicatorilor de gen promovaţi de 
Comisia Europeană. Înregistrarea 
indicatorilor segregaţi pe sexe este 
obligatorie. 
 

România a indicatorilor de gen 
promovaţi de Comisia Europeană.” 
 
Autori: membrii comisiilor  
 

respectarea normelor de 
tehnică legislativă, 
raportarea se face la textul 
actului în vigoare la data 
elaborării raportului. 
 

55.  
 
 
Art.28. - Consiliul Economic şi 
Social, prin Comisia pentru 
protecţie socială şi ocrotirea 
sănătăţii , sprijină, în conformitate 
cu atribuţiile sale, integrarea 
principiului egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi în 
actele normative cu implicaţii 
asupra vieţii economico-sociale. 
 

 
37. Articolul 37 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.37.  – Consiliul Economic şi 
Social  sprijină, în conformitate cu 
atribuţiile sale, integrarea 
principiului egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi în 
actele normative cu implicaţii 
asupra vieţii economico-sociale.”    
 

 
23. Articolul 28 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.28. - Consiliul Economic şi 
Social, prin Comisia de 
specialitate, sprijină, în 
conformitate cu atribuţiile sale, 
integrarea principiului egalităţii de 
şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi în actele normative cu 
implicaţii asupra vieţii economico-
sociale.” 
 
Autori: membrii comisiilor  
 

 
Legea nr.202/2002 a fost 
republicată ulterior 
promovării ini ţiativei 
legislative. Pentru 
respectarea normelor de 
tehnică legislativă, 
raportarea se face la textul 
actului în vigoare la data 
elaborării raportului. 
 
Pentru  corelare cu legea de 
organizare şi funcţionare a 
CES. 

56.  
CAP. VI  
Soluţionarea sesizărilor şi 
reclamaţiilor privind discriminarea 
bazată pe criteriul de sex 
 
 

 
38. Titlul Capitolului VI se 
modifică după cum urmează: 
„Soluţionarea sesizărilor şi 
reclamaţiilor privind discriminarea 
de gen” 
 
 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  

 
Se păstrează textul ini ţial. 
Corelare cu modificările 
propuse prin prezentul 
raport. 
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Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

57.  
 
 
Art.30. - (1) Angajaţii au dreptul ca, 
în cazul în care se consideră 
discriminaţi pe baza criteriului de 
sex, să formuleze sesizări/reclamaţii 
către angajator sau împotriva lui, 
dacă acesta este direct implicat, şi să 
solicite sprijinul organizaţiei 
sindicale sau al reprezentanţilor 
salariaţilor din unitate pentru 
rezolvarea situaţiei la locul de 
muncă. 
(2) În cazul în care această 
sesizare/reclamaţie nu a fost 
rezolvată la nivelul angajatorului 
prin mediere, persoana angajată care 
prezintă elemente de fapt ce conduc 
la prezumţia existenţei unei 
discriminări directe sau indirecte 
bazate pe criteriul de sex în 
domeniul muncii, pe baza 
prevederilor prezentei legi, are 
dreptul atât să sesizeze instituţia 
competentă, cât şi să introducă 
cerere către instanţa judecătorească 
competentă în a cărei circumscripţie 
teritorială îşi are domiciliul ori 
reşedinţa, respectiv la 
secţia/completul pentru conflicte de 
muncă şi drepturi de asigurări 

 
39. Articolul 39 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.39. - (1)  Angajaţii au dreptul 
ca, în cazul în care se consideră 
supuşi discriminării de gen, să 
formuleze sesizări/reclamaţii către 
angajator sau împotriva lui, dacă 
acesta este direct implicat, şi să 
solicite sprijinul organizaţiei 
sindicale sau al reprezentanţilor 
salariaţilor din unitate pentru 
rezolvarea situaţiei la locul de 
muncă.  
(2) În cazul în care această 
sesizare/reclamaţie nu a fost 
rezolvată la nivelul angajatorului 
prin mediere, persoana angajată care 
prezintă elemente de fapt ce conduc 
la prezumţia existenţei unei 
discriminări de gen directe sau 
indirecte în domeniul muncii, pe 
baza prevederilor prezentei legi, are 
dreptul să sesizeze instituţia 
competentă cât şi să introducă cerere 
către instanţa judecătorească 
competentă în a cărei circumscripţie 
teritorială îşi are domiciliul sau 
reşedinţa, respectiv la 
secţia/completul pentru conflicte de 
muncă şi drepturi de asigurări 
sociale din cadrul tribunalului sau, 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  

 
Se păstrează textul ini ţial. 
În conformitate cu 
prevederile art.10 din 
Tratatul Uniunii Europene 
criteriul de discriminare 
este „sexul” şi nu „genul”: 
„ În definirea şi punerea în 
aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, UE caută să 
combată orice discriminare 
pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare 
sexuală”. 
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crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Text adoptat de Senat 
Text propus de comisii  
(autor amendament) 

Motivarea 
amendamentului 

sociale din cadrul tribunalului sau, 
după caz, instanţa de contencios 
administrativ, dar nu mai târziu de 3 
ani de la data săvârşirii faptei. 
 

după caz, instanţa de contencios 
administrativ, dar nu mai târziu de 
un an de la data săvârşirii faptei.” 
 

58.  
 
 
Art.31. - (1) Persoana care prezintă 
elemente de fapt ce conduc la 
prezumţia existenţei unei 
discriminări directe sau indirecte 
bazate pe criteriul de sex, în alte 
domenii decât cel al muncii, are 
dreptul să se adreseze instituţiei 
competente sau să introducă cerere 
către instanţa judecătorească 
competentă, potrivit dreptului 
comun, şi să solicite despăgubiri 
materiale şi/sau morale, precum 
şi/sau înlăturarea consecinţelor 
faptelor discriminatorii de la 
persoana care le-a săvârşit. 
 
(2) Cererile persoanelor care se 
consideră discriminate pe baza 
criteriului de sex, adresate 
instanţelor judecătoreşti competente, 
sunt scutite de taxa de timbru. 
 
(3) Orice sesizare sau reclamaţie a 
faptelor de discriminare pe criteriul 

 
40. Articolul 40 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.40. - (1)  Persoana care prezintă 
elemente de fapt ce conduc la 
prezumţia existenţei unei 
discriminări de gen directe sau 
indirecte, în alte domenii decât cel al 
muncii, are dreptul să se adreseze 
instituţiei competente sau să 
introducă cerere către instanţa 
judecătorească competentă, potrivit 
dreptului comun, şi să solicite 
despăgubiri materiale şi/sau morale, 
precum şi/sau înlăturarea 
consecinţelor faptelor 
discriminatorii de la persoana care 
le-a săvârşit.  
 
(2) Cererile persoanelor care se 
consideră discriminate pe baza 
apartenenţei de gen, adresate 
instanţelor judecătoreşti competente, 
sunt scutite de taxa de timbru.” 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  

 
Se păstrează textul ini ţial. 
În conformitate cu 
prevederile art.10 din 
Tratatul Uniunii Europene 
criteriul de discriminare 
este „sexul” şi nu „genul”: 
„ În definirea şi punerea în 
aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, UE caută să 
combată orice discriminare 
pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare 
sexuală”. 
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(autor amendament) 

Motivarea 
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de sex poate fi formulată şi după 
încetarea relaţiilor în cadrul cărora 
se susţine că a apărut discriminarea, 
în termenul şi în condiţiile prevăzute 
de reglementările legale în materie. 
 

59.  
 
 
 
Art.33. - (1) Instanţa de judecată 
competentă potrivit legii va dispune 
ca persoana vinovată să plătească 
despăgubiri persoanei discriminate 
după criteriul de sex, într-un 
cuantum ce reflectă în mod 
corespunzător prejudiciul pe care 
aceasta l-a suferit. 
................................................ 
 

 
41. Alineatul (1) al articolului 42 
se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„Art.42. - (1)  Instanţa de judecată 
competentă potrivit legii va dispune 
ca persoana vinovată să plătească 
despăgubiri persoanei discriminate, 
într-un cuantum ce reflectă în mod 
corespunzător prejudiciul pe care 
aceasta l-a suferit.” 
 
 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  

 
Se păstrează textul ini ţial. 
În conformitate cu 
prevederile art.10 din 
Tratatul Uniunii Europene 
criteriul de discriminare 
este „sexul” şi nu „genul”: 
„ În definirea şi punerea în 
aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, UE caută să 
combată orice discriminare 
pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau 
convingeri, handicap, 
vârstă sau orientare 
sexuală”. 

60.  
 
 
 
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), (2), (3) şi (4), art. 7 
alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 

 
42. Alineatele (1) şi (2) ale 
articolului 46 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
„Art.46. - (1)  Constituie 
contravenţie şi se sancţionează cu 
amendă contravenţională: 
a) de la 5.000 lei la 15.000 lei 
încălcarea dispoziţiilor art.6 alin.(2) 
- (4), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 91;   

 
24. 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 încălcarea dispoziţiilor 
art.6 alin. (1), (2), (3) şi (4), art.7 
alin.(2), art.8, art.9 alin.(1), art.10 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 
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alin. (1), (2), (3), (4), (6) şi (8), art. 
11, art. 12-22 şi art. 29.  
 
 
 
 
 
 
 
(2) Constituie contravenţie şi se 
sancţionează potrivit dispoziţiilor 
art.10 alin. (2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr.180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, discriminarea bazată pe 
două sau mai multe criterii. 
 

 
b) de la 10.000 lei la 30.000 lei 
încălcarea dispoziţiilor art.10 
alin.(1), (3), (7) şi (8), art.11 – 14, 
art. 15 – 21, precum şi ale art.232; 
 
c) de la 20.000 lei la 40.000 lei 
încălcarea dispoziţiilor art.22 – 23. 
 
(2) Discriminarea bazată pe două 
sau mai multe criterii, constatată 
prin acelaşi proces-verbal, se 
sancţionează potrivit dispoziţiilor 
art.10 alin.(2) din Ordonanţa 
Guvernului nr. 2/2001 privind 
regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 180/2002, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.” 
 

alin. (1), (2), (3), (4), (6), (8) şi (9), 
art.11, art.12-22 şi art. 29.  
........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.(2) se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  

Pentru corelare cu 
modificările şi completările 
propuse prin prezentul 
raport. 

61.  
Art.37 alin.(3) lit.a) 
 
(3) Constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor prevăzute de 
prezenta lege se fac de către: 
a) Inspecţia Muncii, inspectorii de 
muncă din cadrul inspectoratelor 
teritoriale de muncă, în cazul 
contravenţiilor constând în 
încălcarea dispoziţiilor art. 7 alin. 

  
43. La articolul 46, litera a) a 
alineatului (3) se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
 
„a)  inspectorii de muncă din cadrul 
inspectoratelor teritoriale de muncă, 
în cazul contravenţiilor constând în 
încălcarea dispoziţiilor art. 8, art. 9 
alin. (1), art. 91, art. 10 alin. (1) şi 

  
25. La articolul 37 alineatul (3), 
litera a) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
„a)  Inspecţia Muncii, prin  
inspectorii de muncă din cadrul 
inspectoratelor teritoriale de muncă, 
în cazul contravenţiilor constând în 
încălcarea dispoziţiilor art.7 alin.(2), 
art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. (1), 
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(2), art. 8, art. 9 alin. (1), art. 10 alin. 
(1), (2), (3), (4), (6) şi (8), art. 11-
13, precum şi art. 29; 
 

(3), (7) şi (8), art.11 – 14, precum şi 
ale art.232;  
 

(2), (3), (4), (6), (8) şi (9), art. 11-
13, precum şi art. 29;” 
  
Autori: membrii comisiilor  
 

62.  
Art.40. - Prezenta lege transpune: 
 
 
a) art. 10 şi 12 din Directiva 
Consiliului nr.  92/85/CEE din 19 
octombrie 1992 privind 
implementarea măsurilor de 
încurajare a îmbunătăţirii securităţii 
şi sănătăţii în muncă a lucrătoarelor 
gravide, lăuze sau care alăptează; 
 
 
 
 
 
 
 
b) Clauza 2, pct. 5 şi 6 din Directiva 
Consiliului 96/34/CE din 3 iunie 
1996 privind Acordul-cadru referitor 
la concediul pentru creşterea 
copilului, încheiat de UNICEF, 
CEIP şi CES, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene 
(JOCE) nr. L 145 din 19 iunie 1996. 
 

 
44. Articolul 49, litera e) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„e) Clauza 2, pct. 5 şi 6 din 
Directiva Consiliului nr. 96/34/CE 
din 3 iunie 1996 privind Acordul-
cadru referitor la concediul pentru 
creşterea copilului încheiat cu 
UNICEF, CEIP şi CES, publicată în 
Jurnalul Oficial al Comunităţilor 
Europene (JOCE) nr. L 145 din 19 
iunie 1996;” 

 
26. Articolul 40 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
a) art.10 şi 12 din Directiva 
92/85/CEE din 19 octombrie 1992 
privind introducerea de măsuri 
pentru promovarea îmbunătăţirii 
securităţii  şi a sănătăţii la locul de 
muncă în cazul lucrătoarelor 
gravide, care au născut de curând 
sau care alăptează [a zecea directivă 
specială în sensul articolului 16 
alineatul (1) din Directiva 
89/391/CEE], publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene 
(JOCE) nr. L 348/1 din 28 
noiembrie 1992; 
b) clauza 2 din Directiva 
2010/18/UE din 8 martie 2010 de 
punere în aplicare a Acordului-
cadru revizuit privind concediul 
pentru creşterea copilului încheiat 
de BUSINESSEUROPE, 
UEAPME, CEEP şi CES şi de 
abrogare a Directivei 96/34/CE, 
publicată în Jurnalul Oficial al 

 
 
 
 
Corelare cu denumirea 
Directivei şi menţionarea 
JOCE în care a fost 
publicată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu denumirea 
Directivei şi menţionarea 
JOCE în care a fost 
publicată. 
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Comunităţilor Europene (JOCE) nr. 
L 68 din 18 martie 210.” 
 
Autori: membrii comisiilor  
 

63.   
Art.II. –  Ministerul Finanţelor 
Publice este autorizat să efectueze 
modificările bugetare necesare 
asigurării funcţionării Autorităţii 
Naţionale pentru Drepturile 
Femeilor şi Egalitatea de Şanse între 
Femei şi Bărbaţi. 
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  

 

64.   
Art.III. –  În termen de 60 de zile de 
la data intrării în vigoare a prezentei 
legi, Guvernul, la propunerea 
Autorităţii, va aproba prin hotărâre 
Statutul Autorităţii Naţionale pentru 
Drepturile Femeilor şi Egalitatea de 
Şanse între Femei şi Bărbaţi. 

 
Art.II. – (1) În termen de 60 de 
zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, ministrul muncii, 
familiei, protecţiei sociale şi 
persoanelor vârstnice va emite 
ordinul prevăzut la art.234 alin.(1) 
din Legea nr.202/2002 privind 
egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi, republicată, 
astfel cum a fost modificată şi 
completată prin prezenta lege. 
 
(2) În termen de 60 de zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi, ministrul muncii, familiei, 
protecţiei sociale şi persoanelor 
vârstnice va propune Guvernului, 

 
Pentru a da timp 
autorităţilor să elaboreze şi 
să  
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spre aprobare, numărul maxim de 
posturi, structura organizatorică 
şi atribu ţiile  Agenţiei Naţionale 
pentru Egalitatea de Şanse între 
Femei şi Bărbaţi, potrivit 
prevederilor art.23 alin.(3) şi 
art.234 alin.(2) din Legea 
nr.202/2002 privind egalitatea de 
şanse şi de tratament între femei 
şi bărbaţi, republicată, astfel cum 
a fost modificată şi completată 
prin prezenta lege. 
 
Autori: membrii comisiilor  
 

65.   
Art.IV. –  Preşedintele Autorităţii va 
prezenta comisiilor parlamentare 
pentru egalitatea de şanse din 
Senatul României şi din Camera 
Deputaţilor un raport privind 
implementarea prezentei legii, în 
termen de 12 luni de la data intrării 
în vigoare a legii.    
 

 
Art.III. - Secretarul de Stat al 
Agenţiei Naţionale pentru 
Egalitatea de Şanse între Femei şi 
Bărbaţi va prezenta comisiilor 
parlamentare pentru egalitatea de 
şanse, în termen de 12 luni de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi, raportul prevăzut la art.24 
alin.(9) din Legea nr.202/2002, 
republicată, astfel cum a fost 
modificată şi completată prin 
prezenta lege.   
 
Autori: membrii comisiilor  
 
 

 
Pentru a da consistenţă 
modificărilor propuse. 
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66.    
Art.IV. – În tot cuprinsul actelor 
normative în vigoare, sintagma 
“Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, prin Direcţia 
egalitate de Şanse între femei şi 
bărbaţi”, sintagma “Direc ţia 
egalitate de Şanse între femei şi 
bărbaţi” şi sintagma 
„Departamentul pentru Egalitate 
de Şanse între Femei şi Bărbaţi” 
se înlocuiesc cu sintagma „Agenţia 
Naţională pentru Egalitatea de 
Şanse între Femei şi Bărbaţi”. 
 
Autori: membrii comisiilor  
 

 
 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă. 

67.   
Art.V. –  Prezenta lege intră în 
vigoare la 60 de zile de la data 
publicării în Monitorul Oficial al 
României, Partea I.     
 

 
Se elimină. 
 
Autori: membrii comisiilor  

 
S-a apreciat că legea poate 
intra în vigoare potrivit 
normei constituţionale, 
respectiv la 3 zile de la 
publicare. 
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68.   
Art.VI. – Legea nr.202/2002 
privind egalitatea de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.150 din 1 
martie 2007, cu modificările 
ulterioare, precum şi cu 
modificările şi completările aduse 
prin prezenta lege, va fi republicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, dându-se textelor o nouă 
numerotare. 
 

 
Art.V. – 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 
aduse prin prezenta lege, va fi 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, dându-se 
textelor o nouă numerotare. 
 
Autori: membrii comisiilor  

 
 
Prevedere necesară, având 
în vedere numărul mare de 
modificări propuse prin 
prezentul raport. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61/63

 
ANEXA NR.2 

 
AMENDAMENTE  RESPINSE: 

 
Nr. 
crt. 

Text act normativ de bază 
(Legea nr.202/2002) 

Amendamentul propus  
şi autorul acestuia  

Motivare 

1.   
Art.4, litera j) 
 

 
La articolul 4 se introduce o literă nouă, 
lit. k), cu următorul cuprins: 
„k)  prin bugetare de gen se înţelege analiza 
bugetului public în vederea identificării 
impactului pe care îl are asupra vieţii femeilor 
şi bărbaţilor şi alocarea resurselor financiare 
în vederea respectării principiului egalităţii de 
şanse între femei şi bărbaţi.”  
 
Autor: Comisia de egalitate de şanse între 
femei şi bărbaţi 
 

 
Motivatie respingere 
Prin bugetare din perspectiva de gen se 
înţelege analiza bugetului public. 

2.   
Art.22, alin.(3) 
 
(3) Partidele politice au obligaţia să prevadă 
în statutele şi regulamentele interne acţiuni 
pozitive în favoarea sexului subreprezentat la 
nivel de decizie, precum şi să asigure 
reprezentarea echilibrată a femeilor şi 
bărbaţilor în propunerea candidaţilor  la 
alegerile locale, generale şi pentru 
Parlamentul European. 
 
 

 
Alineatul (3) al art.22 va avea următorul 
cuprins: 
 
(3) Partidele politice au obligaţia să prevadă 
în statutele şi regulamentele interne acţiuni 
pozitive în favoarea genului subreprezentat la 
nivel de decizie, precum şi să asigure 
reprezentarea echilibrată a femeilor şi 
bărbaţilor în propunerile candidaţilor  
pentru  alegerile locale, generale şi pentru 
Parlamentul European.” 
 
Autor: Deputat PNL Andreea Maria Paul 

 
Motivatie respingere 
În conformitate cu prevederile art. 10 din 
Tratatul Uniunii Europene criteriu de 
discriminare este „sexul” şi nu „genul”: „În 
definirea şi punerea în aplicare a politicilor şi 
acţiunilor sale, UE caută să combată orice 
discriminare pe motive de sex, rasă sau 
origine etnică, religie sau convingeri, 
handicap, vârstă sau orientare sexuală”.   
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3.   
Art.22 

 
La articolul 22 se introduc două noi 
alineate, alin.(4) si (5), cu următorul 
cuprins: 
„(4)  Proporţia femeilor şi bărbaţilor în 
organele de conducere şi decizie ale entităţilor 
prevăzute la alin. (1) şi (2) trebuie să respecte 
o pondere de cel puţin 40% a fiecărui gen 
reprezentat. 
(5) Legea electorală şi celelalte reglementări 
privind alegerile locale şi parlamentare vor 
transpune normativ prevederile alin (4) în 
privinţa alegerii autorităţilor publice cu 
caracter colectiv.” 
 
Autor: Deputat PNL Andreea Maria Paul 
 

 
Motivatie respingere: 
Prin introducerea sistemului de cote de 
reprezentare pentru participarea echilibrată a 
femeilor şi bărbaţilor la decizie este un 
demers care are nevoie atât de consens politic 
cât şi de consensul principalilor actori sociali. 
Scopul este identificarea acelor măsuri care 
sunt cele mai potrivite pentru contextul 
românesc. Din acest punct de vedere 
considerăm că este mai util să existe o 
dezbatere în spaţiul public a acestui demers. 
 

4.   
__ 

 
La articolul 22 se introduc două noi 
alineate, alin.(4) şi (5)  cu următorul 
cuprins: 
„(4)  Proporţia femeilor şi bărbaţilor în 
organele de conducere şi decizie ale entităţilor 
prevăzute la alin.(1) şi (2) trebuie să respecte 
o pondere de cel puţin 40% a fiecărui sex 
reprezentat. 
(5) Legea electorală şi celelalte reglementări 
privind alegerile locale şi parlamentare vor 
transpune normativ prevederile alin (4) în 
privinţa alegerii autorităţilor publice cu 
caracter colectiv.” 
 
Autor: Comisia de egalitate de şanse între 
femei şi bărbaţi 

 
Motivatie respingere: 
Prin introducerea sistemului de cote de 
reprezentare pentru participarea echilibrată a 
femeilor şi bărbaţilor la decizie este un 
demers care are nevoie atât de consens politic 
cât şi de consensul principalilor actori sociali. 
Scopul este identificarea acelor măsuri care 
sunt cele mai potrivite pentru contextul 
românesc. Din acest punct de vedere 
considerăm că este mai util să existe o 
dezbatere în spaţiul public a acestui demers 
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5.   
ART. 19  
 
(1) Publicitatea care prejudiciază după 
criteriul de sex respectul pentru demnitatea 
umană, aducând atingere imaginii unei 
persoane în viaţa publică şi/sau particulară, 
precum şi a unor grupuri de persoane este 
interzisă. 
 
 

 
La articolul 21, alineatul (1) va avea 
următorul cuprins: 
„(1) Firmele şi persoanele juridice care 
prestează servicii de publicitate au obligaţia 
de a cunoaşte şi de a respecta aplicarea 
principiului egalităţii de şanse şi de tratament 
pentru eliminarea stereotipurilor de gen din 
producţiile publicitare.” 
 
Autor:  Grup parlamentar UDMR 
 

 
Motivatie respingere: 
Şi firmele sunt persoane juridice, ar fi o dublă 
reglementare.  
Formularea adoptată de comisie este mai 
cuprinzătoare. 
 

6.   
__ 

 
După Titlul Capitolului V “Autorităţile 
publice abilitate cu aplicarea şi controlul 
aplicării legislaţiei privind egalitatea de şanse 
şi de tratament între femei şi bărbaţi” se 
introduc două noi secţiuni, Secţiunea 1 – 
Autoritatea Natională pentru Egalitatea de 
Sanse între Femei si Bărbati,  cu articolele 
237 - 2314 şi Sectiunea 2 –  Comisia 
naţională şi comisia  judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucure şti în domeniul 
egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, cu 
următorul cuprins: 
.......................................................................... 
 
Autor: Grup parlamentar UDMR 
 

 
Motivatie respingere: 
Refomularea textelor şi forma adoptată de 
comisie cuprinde, parţial, articolele propuse. 
Preluarea acestui amendament schimbă  
structura legii, dar face inaplicabile multe 
prevederi, adoptate de comisie şi corelate cu 
legea în vigoare. 
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