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Marţi, 22 februarie 2005  
 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Informare privind propunerile de modificare a prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul 
Muncii – analiză din perspectiva egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 

 
La lucrările comisiei sunt prezenţi 9 deputaţi din totalul de 11 membri. 
La dezbatere au participat ca invitaţi doamna Kniesner Mariana, vicepreşedinte BNS, domnul 

Cristian Mihai, consilier juridic, BNS, doamna Cecilia Gostin – reprezentantă CNS „Cartel Alfa”, 
doamna Săndica Stănescu - reprezentantă CNS „Cartel Alfa”.   

Lucrările comisiei sunt conduse de doamna Preşedinte Minodora Cliveti care supune membrilor 
comisiei ordinea de zi spre aprobare. În unanimitate membrii comisiei aprobă ordinea de zi 
prezentată.  

 

La primul punct al ordinii de zi  este înscrisă informarea privind propunerile de modificare a 
prevederilor Legii nr.53/2003 – Codul Muncii – analiză din perspectiva egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi.  

Doamna Preşedinte Minodora Cliveti îl salută pe domnul deputat Iriza Marius, şi îi anunţă pe 
membrii comisiei că dânsul este noul membru al comisiei, în locul  doamnei deputat Buruiană 
Aprodu Daniela. Doamna Preşedinte Minodora Cliveti face o scurtă prezentare a temei de discuţie, 
apreciind că, deşi tema este de strictă specialitate, atunci când Codul Muncii este subiect de discuţii, 
el priveşte pe toţi, oameni politici, oameni ai sindicatelor, oameni ai patronatelor. Doamna 
preşedinte îi roagă pe reprezentanţii sindicatelor să-şi prezinte punctele de vedere referitoare la 
tematica ordinii de zi.  

Doamna Maria Kniesner aminteşte că solicitările de nemodificare a Codului Muncii ale  
Federaţiei Sindicale nu au fost acceptate. Sindicatele declară că vor organiza o serie de pichete 
pentru a atrage atenţia asupra consecinţelor modificărilor Codului Muncii. În aceste modificări nu 
poate fi adusă în discuţie discriminarea de gen ci o încălcare a drepturilor salariaţilor de a lucra în 
condiţii normale de lucru şi pe o perioadă de timp nedeterminată, modificările propuse lăsându-l pe 
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angajat la latitudinea angajatorului. Este interesant de ştiut, remarcă doamna Kniesner, cum poate fi 
pusă de acord strategia europeană de ocupare a forţei de muncă care îşi stabileşte ca obiectiv global 
o rată de ocupare a forţei de muncă de 70% din care 65% femei, cu strategia românească în 
condiţiile în care obiectivul este modificarea Codului Muncii în ceea ce privesc condiţiile de 
angajare, disponibilizare. Nu se pot accepta asemenea propuneri. Doamna Maria Kniesner consideră 
că din punct de vedere al timpului de lucru consecinţele creşterii duratei acestuia afectează în mod 
egal femeile şi bărbaţii, atât timp cât femeia şi bărbatul nu mai au ce împărţi din activitatea 
domestică din moment ce unul lipseşte.  

Doamna Săndica Stănescu, reprezentanta CNS Cartel ALFA, menţionează că organizaţia pe care 
o reprezintă face parte din OIM, aceasta cuprinde o organizaţie de femei care luptă pentru drepturile 
lor în numele tuturor celor care fac parte din OIM, în acest sens există o Chartă a drepturilor 
femeilor salariate care ar trebui cunoscută de instituţiile care se ocupă de drepturile femeii.      
Doamna Stănescu remarcă că deşi există legi care protejează drepturile femeii, multe abuzuri se 
produc în ceea ce priveşte timpul de lucru prevăzut de Codul Muncii. Dacă intenţia de modificare a 
timpului de lucru se va materializa, cele mai afectate vor fi tot femeile salariate. 

Doamna vicepreşedinte Ardelean Cornelia aminteşte de o întâlnire în teritoriu pe care domnia sa 
avut-o la Arad având ca subiect orele de muncă suplimentare. În această privinţă dezacordul vine din 
partea salariatelor care doresc să facă ore suplimentare, numărul acestor fiind în prezent limitat, 
angajatorul fiind obligat să angajeze pentru acestea cu jumătate de normă alte persoane.  

Doamna Săndica Stănescu aminteşte în acest sens că este respectată o convenţie internaţională. 
Prin propunerea guvernului este stabilit că numai angajatorul are dreptul să stabilească orele 
suplimentare, fără o negociere prealabilă cu salariaţii sau reprezentanţii acestora. 

Doamna preşedinte Minodora Cliveti doreşte să afle toate problemele cu care se confruntă 
sindicatele în urma negocierilor cu patronatele.  

Doamna Săndica Stănescu remarcă lipsa negocierilor şi că s-a rămas la nivel de proteste prin 
pichetarea instituţiilor statului. Nu se pot accepta condiţiile impuse împotriva salariaţilor, ca de 
exemplu timpul nenormat şi neremunerat. Dacă nici această lege care protejează angajatul nu va mai 
exista, atunci salariaţii vor fi la discreţia angajatorilor.  

Domnul consilier juridic Cristian Mihai intervine menţionând că referitor la orele suplimentare 
se fac intense discuţii asupra directivelor europene în legătură cu cele 48 ore de muncă/săptămână. 
În directivele europene s-a ajuns la înţelegerea dintre dorinţa de a lucra ore suplimentare şi dorinţa 
de a face treburi în gospodărie, munca suplimentară putându-se realiza în totalul a 48 de ore pe o 
medie de 4 luni. Discuţia pe Codul Muncii este una foarte vastă. Rapoartele de ţară ale Comisiei 
Europene consemnează că Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, este un pas înainte în îndeplinirea 
acquis-ului comunitar. Legislaţia complementară încă nu a fost elaborată şi pusă în aplicare. Codul 
Muncii în forma actuală respectă convenţiile OIM ratificate, tratatele internaţionale, directivele 
europene, Charta Socială Europeană şi Constituţia României. Propunerile făcute de guvern şi 
patronate aduc schimbări majore şi nu ţin cont de cele cinci acte normative cu valoare juridică 
superioară. Domnul Cristian Mihai precizează că a participat la discuţiile pentru actualul Cod al 
Muncii la care s-a lucrat cu directivele europene.  

Doamna Kniesner consideră că pe propunerile Codului Muncii este dificil să se aducă în discuţie 
problema egalităţii de şanse şi afirmă că este prematur să se discute asupra propunerilor atâta timp 
cât părţile implicate nu au un dialog. După ce negocierile se vor termina, o discuţie cu parlamentul 
ar fi oportună.  
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Domnul vicepreşedinte Firczak, deputat de Hunedoara, intervine remarcând că rolul patronatelor 
este să îşi apere afacerea, rolul angajatului este să-şi apere poziţia şi să încerce să câştige cât mai 
mult posibil. Dânsul recunoaşte că sindicatele şi patronatele trebuie să se uite şi în celalaltă parte a 
taberei  şi să cedeze şi să se înţeleagă acolo unde este necesar, un Cod al Muncii echilibrat care să 
respecte drepturile sindicatelor şi patronatelor este de dorit. 

Doamna deputat Olguţa Cocrea  remarcă faptul că acest Cod al Muncii este o reuşită, dar că în 
prezent accentul se pune pe liberalizarea forţei de muncă. Doamna deputat îi întreabă pe invitaţi 
dacă consideră oportună intervenţia actualului guvern asupra Codului Muncii.  

Doamna Săndica Stănescu răspunde că Guvernul ar trebui să fie un mediator, negocierile 
purtându-se doar între organizaţiile sindicale şi patronale. 

Doamna vicepreşedinte Ardelean Cornelia doreşte să cunoască dacă păstrarea cărţilor de muncă 
este un fapt necesar şi dacă convenţiile civile pentru prestarea de activităţi suplimentare nu ar fi încă 
oportune.  

La aceste întrebări doamna Kniesner aminteşte că în privinţa convenţiilor civile, ele sunt 
reglementate de o Ordonanţă de Urgenţă şi nu de Codul Muncii.  

Doamna Săndica Stoica apreciază ca va fi greu de respectat calendarul propus de Guvern 
deoarece confruntările vor fi inevitabile.  

Doamna Maria Kniesner recunoaşte că statul are rolul de a stabili cadrul legal, însă prima 
discuţie trebuie să se poarte între sindicat şi patronat, după care intervine Guvernul şi mediază.  

Doamna preşedinte Minodora Cliveti mulţumeşte invitaţilor pentru participare şi speră în 
soluţionarea diferendumului dintre sindicate şi patronate cu ajutorul guvernului.  

 
 
Miercuri, 23 februarie 2005 
Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Informare privind prevederile referitoare la stimularea participării femeilor pe piaţa 

muncii în propunerile de modificare a Codului Muncii.  
 

La lucrările comisiei sunt prezenţi 9 deputaţi din totalul de 11 membri.  
La dezbatere au participat ca invitate, doamna Bordea Felicia, vicepreşedintă a Organizaţiei de 

femei a BNS, Cîrstea Georgeta – membră a Organizaţiei de femei a BNS, Săndica Stănescu – 
preşedinta Comisiei de femei din Cartelul Alfa, Cristina Iftimescu – preşedinte Comisia de femei 
CNSLR – Frăţia.  

Lucrările comisiei sunt conduse de doamna Preşedinte Minodora Cliveti care supune membrilor 
comisiei ordinea de zi spre aprobare. În unanimitate membrii comisiei aprobă ordinea de zi 
prezentată.  

La primul punct al ordinii de zi   este înscrisă informarea privind prevederile referitoare la 
stimularea participării femeilor pe piaţa muncii în propunerile de modificare a Codului Muncii.  

Doamna Preşedinte Minodora Cliveti face o scurtă prezentare a temei de discuţie şi doreşte ca  
invitatele să prezinte prevederile referitoare la stimularea participării femeilor pe piaţa muncii. 

Doamna Georgeta Cîrstea, vicepreşedinte a organizaţiei de femei a BNS, consideră actualul Cod 
al Muncii un act echilibrat, şi deşi unele articole nasc interpretări, prezenta formă nu a ridicat 
probleme mari în cadrul negocierilor şi raporturilor de muncă de pe piaţa muncii. De asemenea, 
domnia sa afirmă că prezentul Cod nu a creat distorsiuni sau modificări în ceea ce priveşte 
participarea femeilor pe piaţa muncii. Nu se fac referiri în mod explicit la aspecte care să modifice 
reglementările prezente referitoare la drepturile femeii. Nu au existat semnale de la organizaţiile 
neguvernamentale că prevederile Codului Muncii ar produce distorsiuni pe piaţa muncii din prisma 
drepturilor femeii. Modificările actuale propuse de guvern Codului vor fi depuse în Parlament şi 
atunci va fi formulat un punct de vedere explicit. Pe de altă parte, modificările propuse nu ţintesc 
asupra condiţiei femeii. Există obligaţii ale angajatorului în toate fazele angajării. Salarizarea – ca 
principiu, funcţionează – plata egală pentru muncă de valoare egală -  iar atunci când acest principiu 
nu se aplică nu este vina Codului. Există negocieri care se poartă la firme importante, iar un număr 
de firme (peste 600) au un număr mai mic de 21 de angajaţi, în acestea neputându-se pune problema 
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sindicatelor. Codul Muncii obligă pe toată lumea şi clauzele contractuale sunt la nivel naţional. Însă, 
se pot crea profile pentru viitorii angajaţi cu care să se indentifice numai concurenţi bărbaţi, iar în 
acest caz nu există un text prin care legea să interzică această practică. Sindicatele sunt nemulţumite 
în prezent pentru că actualul Cod este rezultatul unei negocieri asidue cu patronatele şi este de 
neînţeles prezenta atitudine pe care guvernul a adoptat-o propunând modificări asupra Codului 
Muncii.  

Doamna Cristina Iftimescu consideră că prevederile articolului 69 au multe conotaţii privitoare 
la femei. Dacă acest articol s-ar abroga, Codul Muncii ar deveni cel mai nedemocratic cod din 
ultimii 50 de ani. Trebuie găsită o posibilitate de a aduce mai multe oportunităţi pentru egalitatea de 
şanse şi nu de a le elimina pe cele existente. În opinia CNSLR Frăţia articolul 61, litera d, nu ar 
trebui modificat iar articolul 69 nu ar trebui să fie abrogat.  

Doamna Bordea Felicia îşi exprimă obiecţia în legătură cu articolul 69, acest articol trebuind să 
sufere modificări şi cu acordul părţii sindicale.  

Doamna Georgeta Cîrstea consideră că dimensionarea pe o altă durată a săptămânii de lucru va 
afecta în principal femeile, în special familiile monoparentale. Suplimentarea orelor de lucru nu va 
aduce şi o majorare a salariului. În acest caz nimeni nu aduce în discuţie concilierea vieţii de familie 
cu cea profesională. Angajatorul poate veni cu o alternativă de program, programul de muncă cu 
jumătate de normă, dar în acest caz nimeni nu se gândeşte că este imposibil să trăieşti cu salariul 
minim pe economie. Apoi reducerile de personal se referă în principal la personalul reprezentat de 
femei. În România, femeia chiar dacă şi-ar completa veniturile dintr-un loc de muncă cu program 
complet, cu venituri dintr-un loc de muncă cu jumătate de normă, ea tot nu ar ajunge la un venit 
confortabil. Ca un aspect negativ, doamna Cîrstea remarcă şi faptul că modificarea în sensul orelor 
suplimentare va afecta în principal copiii şi procesul educaţional.  

Doamna preşedinte doreşte să ştie dacă la negocieri reprezentantele organizaţiilor de femei au un 
punct de vedere separat asupra consecinţelor pe care modificările le aduc asupra femeilor.  

Cristina Iftimescu menţionează că la aceste negocieri participă şi o reprezentantă a organizaţiilor 
de femei care susţine punctul de vedere al acestora şi că, de asemenea, propunerile organizaţiilor de 
femei intră într-un pachet de negocieri al confederaţiei, dar că nu întotdeauna se ţine cont de 
solicitările acestora. 

Doamna Săndica Stănescu consideră că din punct de vedere al legislaţiei nu pot exista plângeri, 
dar, orice modificare va afecta cel mai mult femeile, şi exemplele în acest sens sunt nenumărate: 
modificarea duratei de lucru, contractele de muncă care nu vor mai cuprinde condiţii obligatorii 
pentru angajatori.   

Doamna Cîrstea Georgeta remarcă faptul că raporturile de muncă sunt reglementate şi prin 
contractul colectiv de muncă dar că, din păcate, unele texte de interes capătă un caracter voluntar şi 
nu imperativ cum este în prezent, prin modificările propuse. Totodată, dumneaei remarcă faptul că 
sindicatele joacă un rol important în acest sens, şi că în măsura în care unele modificări vor fi 
adoptate, sindicatele îşi vor restrânge competenţele. Pentru concediere, de exemplu, actualul Cod al 
Muncii obligă la respectarea anumitor proceduri, cum ar fi preavizul dat înainte cu 15 zile de 
eliberarea din funcţie. Neexistând un sindicat este evident faptul că disponibilizatul nu va avea parte 
de salarii compensatorii.  

Doamna Cristina Iftimescu arată faptul că din confederaţia CNSLR Frăţia fac parte aproximativ 
800.000 membri, dintre aceştia 60-70% fiind femei, iar deciziile nu se iau fără referendumuri. Când, 
de exemplu, se face o contestaţie la Minister, se face referendum la nivel de fiecare unitate, 
concretizat cu un document. Dumneaei subliniază că o modificare adusă Codului Muncii va afecta 
în primul rând femeile.  

Doamna Cîrstea Georgeta adăugă că la nivelul BNS membrele salariate sunt foarte nemulţumite. 
Dumneaei ei recunoaşte că deja pichetele şi alte forme de exprimare a nemulţumirii prin încetarea 
activităţii, nu mai au nici o putere de sensibilizare, iar întreruperea spontană a lucrului este o 
problemă serioasă pentru că în acest interval salariatul este singur, el nemaiputând fi apărat de 
sindicat pentru că legea nu prevede.  
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Doamna preşedinte Minodora Cliveti concluzionează mulţumind invitaţilor pentru punctele de 
vedere exprimate şi îi asigură de disponibilitatea Comisiei pentru dialog. 

 
 

 
Joi, 24 februarie 2005  

 
 Ordinea de zi a fost următoarea: 
 

1. Studiul individual în comisie asupra legislaţiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse. 
 
La activitatea comisiei au fost prezenţi 9 deputaţi din totalul de 11 membri. 
 
 

 
 
 
PREŞEDINTE 
 
MINODORA CLIVETI    
     SECRETAR  
 
     ---------------    

EXPERŢI  
                                                                                          PARLAMENTARI 

           
LUCIA LEPĂDATU 

           
                                                                                                            IRINA STUPAR 
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