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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 

 

Bucureşti, 14 februarie 2018 
Nr. 4c-7/1270 

 
 

PROIECT  DE  OPINIE 
asupra Comunicării comisiei către Parlamentul European, Consiliu, 

Comitetul Economic şi Social European - Planul de acţiune al UE 2017-
2019 - Combaterea diferenţei de remunerare între femei şi bărbaţi – 

COM (2017) 678 
 

 
 Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, în temeiul 
art.173 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, cu documentul privind Comunicarea Comisiei către 

Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European - Planul 

de acțiune al UE 2017-2019 - Combaterea diferenței de remunerare între femei 

și bărbați – COM (2017) 678, pentru examinarea fondului. 
  

Membrii comisiei au examinat şi dezbătut documentul mai sus menţionat 
în şedinţa din data de 6 februarie 2018. 

La discuţii a fost prezent d-l Cristian Winzer, Secretar de Stat în cadrul 
Ministerului Afacerilor Externe. 
  În cadrul dezbaterilor au fost prezentate motivele care au dus la apariţia 
acestui document. Astfel, s-a precizat că: 

• Principiul egalităţii de remunerare între bărbaţi şi femei este înscris în 
Declaraţia universală a Drepturilor Omului din 1948, art. 23, Convenţia 
OIM pentru Remuneraţie egală din 1951, Convenţia ONU pentru Drepturi 
Economice, Sociale şi Culturale din 1966, art. 7, Convenţia ONU pentru 
Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor 
(CEDAW) din 1979, art. 11, ca parte inalienabilă, integrală şi indivizibilă 
a drepturilor şi libertăţilor fundamentale.  

• Diferenţele de gen în ceea ce priveşte remunerarea, în pofida realizărilor 
evidente din ultimii ani, sunt încă persistente, inegale la nivelul statelor 
şi conduc la inadecvata utilizare  a talentelor şi competenţelor femeilor 
şi, deci creare a unor locuri de muncă de calitate, risipă de bani şi 
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energie, întârziere în atingerea obiectivelor fundamentale de crearea de 
noi locuri de muncă, competitivitate şi creştere economică. 

• Efectele acestor diferenţieri se resimt pe întreg parcursul vieţii, femeile 
câştigând mai puţin, au pensii mai mici şi, în general, deci sunt mai 
expuse riscului de sărăcie la vârste înaintate  (în 2012, 21,7% dintre 
femeile cu vârsta peste 65 de ani au fost confruntate cu riscul sărăciei, 
faţă de 16,3%, procentul înregistrat în cazul bărbaţilor de aceeaşi 
vârstă). 

 
Obiectivul prezentei propuneri este de a prezenta un plan de acțiune 

pentru combaterea mai puternică a diferenței de remunerare între femei și 
bărbați și pentru asigurarea aplicării depline a principiului egalității de 
remunerare între femei și bărbați. Considerăm că planul de acțiune urmărește 
transpunerea în detaliu a  angajamentului de  la Göteborg din noiembrie 2017, 
în special în ceea ce privește principiul privind asigurarea egalității de gen în 
toate domeniile și principiul  privind egalitatea de șanse.  

În planul de acțiune sunt cuprinse  o serie amplă și coerentă de 8 direcții 
principale de acțiune menite să combată această diferență din toate 
perspectivele. În România principiul egalității de șanse este reglementat prin 
Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, 
republicată în 2013. 

Totodată, „Strategia națională pentru egalitatea între femei și bărbați” 
urmărește să răspundă prin măsuri și activități concrete unor situații 
problematice identificate de-a lungul timpului în anumite domenii de intervenție 
specifică precum educația, ocuparea forței de muncă, viața socială, rolurile și 
stereotipurile de gen, participarea la luarea deciziilor. 

Considerăm că astfel de măsuri vor contribui la stimularea ocupării 
locurilor de muncă şi a creşterii economice în UE, precum şi la crearea unei 
pieţe unice mai echitabile pentru ocuparea forţei de muncă. 
 

Urmare a celor prezentate în cadrul discuţiilor, opinia membrilor Comisiei 
pentru muncă şi protecţie socială este favorabilă promovării documentului 
supus dezbaterilor. Membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 
întocmirea prezentului proiect de opinie, care va fi transmis Comisiei pentru 
afaceri europene. 

 
 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Éva Andrea Csép  
        

           

 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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