
                                                                                       
                                                                                       
                                                     
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
     Comisia pentru egalitatea de şanse                      Bucureşti, 24 noiembrie 2010 
                pentru femei şi bărbaţi     Nr.37/ 831  
      
                                           
                                                 

A V I Z 
 

asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a  
Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri de reorganizare a  
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii  

instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 şi art.115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru  femei şi 
bărbaţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, asupra Proiectului de Lege 
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2010 privind unele 
măsuri de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a 
activităţii instituţiilor aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa 
 (PL.x 601/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat mai sus, în şedinţa din  
24 noiembrie 2010. 
 Membrii Comisiei  au examinat proiectul de lege, expunerea de motive, 
textul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2010, precum şi avizul favorabil 
al Consiliului Legislativ nr.849/30.06.2010. 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru 
femei şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 
proiectului de lege, cu amendamentele din anexă.  
 
 

 
PREŞEDINTĂ 

 
 

Cristina Ancuţa POCORA 
 
 
 
 

         Intocmit, 
         Consilier  parlamentar 
                        Lucia-Cornelia Lepădatu 



                                                                                       
                                                                                       
                                                     
 

ANEXA 
 

Amendamente 
 

la Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2010 privind unele măsuri  
de reorganizare a Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi a activităţii instituţiilor  

aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sa 
 
Nr. 
Crt.  

Textul Lege 
pentru 

aprobarea OUG 
nr.68/2010   

Text propus  Motivare  

1.   
 

Art. II - (1) Cu data prezentei legi se înfiinţează Agenţia Naţională 
pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, denumită în 
continuare Agenţie, care se organizează şi funcţionează ca 
instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, prin preluarea 
activităţii, posturilor şi personalului încadrat în structura de 
specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale, cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi. 
(2) Obiectivul principal al Agenţiei este elaborarea şi aplicarea 
politicii în domeniul egalităţii de gen, promovarea şi asigurarea 
integrării active a principiului egalităţii de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi în domeniile economic, social, politic şi 
cultural precum şi a perspectivei de gen în toate politicile şi 
programele naţionale, în conformitate cu Programul de guvernare 
şi prevederile Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi 
tratament între femei şi bărbaţi, republicată, precum şi cu  

Desfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 
Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi 
(ANES) poate fi considerată contrară 
legislaţiei europene şi ar putea atrage 
declanşarea unei acţiuni pentru 
neîndeplinirea, de către România, a 
obligaţiilor de Stat Membru al Uniunii 
Europene. 
 
România şi-a asumat în mod expres 
obligaţia să constituie un „organism 
independent împuternicit să promoveze, 
să analizeze, să supravegheze şi că 
susţină promovarea principiului 
egalităţii de tratament între toate 
persoanele fără discriminare pe criteriul 
de sex.”, în conformitate cu prevederile 
art. 20 din Directiva 2006/54/CE privind 



                                                                                       
                                                                                       
                                                     
 

reglementările şi recomandările Uniunii Europene şi altor 
organisme şi instituţii internaţionale în domeniu. 
(3) Sediul Agenţiei este în municipiul Bucureşti, B-dul Magheru 
nr. 118, et. 4. 
(4) Pentru realizarea obiectivului principal, Agenţia exercită 
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 în 
domeniu; 

c) de reprezentare, prin care asigură, în numele statului sau al 
Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern 
în domeniul său de activitate; 

d) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi 
controlul aplicării şi respectării reglementărilor legale din 
domeniul său de activitate şi a celor privind organizarea şi 
funcţionarea organismelor care îşi desfăşoară activitatea în 
subordinea şi/sau coordonarea sa; 

e) de administrare, prin care se asigură administrarea 
patrimoniului său, potrivit dispoziţiilor legale. 

(5) În exercitarea funcţiilor prevăzute la alin. (4), Agenţia 
îndeplineşte, în principal,  următoarele atribuţii: 
a) coordonează aplicarea strategiei şi politicilor Guvernului în 
domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi; 
    b) propune Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
proiecte de acte normative, planuri naţionale de acţiune pentru 
egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi asigură aplicarea 
acestora; 

punerea în aplicare a principiului 
egalităţii de şanse şi al egalităţii de 
tratament între bărbaţi şi femei, în 
materie de încadrare în muncă.  În 
esenţă asigurarea unui anume grad de 
autonomie acestei agenţii a fost subliniată 
de Comisia Europeană, în procesul de 
evaluare a nivelului de pregătire a 
României pentru aderarea la UE, în 
domeniul politicilor sociale şi de ocupare a 
forţei de muncă – Capitolul 13. În prezent, 
în majoritatea Statelor Membre ale UE, un 
astfel de organism este cel puţin o 
entitate de sine-stătătoare, distinctă.  
În contextul unei analize de fond asupra 
ansamblului structurilor administraţiei 
româneşti care au atribuţii sau a căror 
existenţă decurge din dreptul european, 
elaborată la începutul lunii iunie 2010, 
ANES este una dintre structurile 
administrative care intervine în procesul 
de implementare a actelor normative 
europene, existenţa sa având ca temei 
aquis-ul european care presupune şi 
îndeplinirea unor cerinţe de autonomie în 
cadrul administraţiei publice.    
 
Prin prezentul amendament care introduce 
reînfiinţarea instituţiei cu atribuţii în 
promovarea egalităţii de şanse între femei 



                                                                                       
                                                                                       
                                                     
 

    c) avizează, prin intermediul Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei, proiectele de acte normative, iniţiate de alte 
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 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; 
    g) coordonează implementarea şi, după caz, implementează 
programele Uniunii 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 instituţiile Uniunii Europene, 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 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; 
    k) cooperează cu autorităţi centrale şi locale, cu instituţii de 

şi bărbaţi, respectiv Agenţia Naţională 
pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi 
Bărbaţi, în conformitate cu prevederile 
Directivelor Europene în materie, se 
asigură respectarea angajamentelor 
asumate de România la momentul aderării 
la Uniunea Europeană. Astfel ANES poate 
asigura abordarea sectorială a 
problematicii egalităţii de gen în toate 
domeniile.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       
                                                                                       
                                                     
 

învăţământ şi de cercetare, cu organizaţii neguvernamentale; 
    l) colaborează permanent cu partenerii sociali, inclusiv cu 
organizaţiile neguvernamentale implicate în domeniul egalităţii de 
gen, 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 gen, 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 
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. Agenţia 
contribuie la elaborarea rapoartelor periodice de evaluare a 
progreselor în aplicarea documentelor juridice internaţionale. 
 (6) În scopul îndeplinirii atribuţiilor sale, Agenţia 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. 
(7) Agenţia este condusă de un preşedinte asimilat din punct de 
vedere al drepturilor salariale cu funcţia de director general din 
minister, numit prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei 
sociale. 
(8) Preşedintele este ordonator terţiar de credite. 
(9) Preşedintele reprezintă Agenţia în raporturile cu autorităţile 
publice, cu persoanele juridice din ţară şi din străinătate. 
(10) Mandatul preşedintelui este de 5 ani şi poate fi reînnoit o 
singură dată. 
(11) Mandatul preşedintelui încetează înainte de termen numai în 
caz de demisie, incompatibilitate cu alte funcţii publice sau 
private ori în caz de deces. 
(12) Revocarea din funcţie a preşedintelui poate fi dispusă prin 
ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale, potrivit 
legii. 
(13) Preşedintele conduce întreaga activitate a Agenţiei si 
reprezintă Agenţia 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. 
(14) Preşedintele coordonează activitatea Comisiei Naţionale în 
domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES). 
(15) CONES funcţionează şi îşi desfăşoară atribuţiile aşa cum 
este prevăzut în art. 31 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea 
de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată. 
(16) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite ordine, 
norme şi instrucţiuni. Ordinele, normele şi instrucţiunile cu 
caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                       
                                                                                       
                                                     
 

Partea I, în condiţiile legii. 
(17) În îndeplinirea atribuţiilor sale, preşedintele Agenţiei poate 
consulta experţi/experte în domeniul egalităţii de gen, cu 
recunoaştere la nivel naţional şi internaţional. 
(18) Fondurile pentru funcţionarea Agenţiei şi cele pentru 
realizarea proiectelor în domeniul egalităţii de gen se asigură de 
la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale. 
(19) Preşedintele Agenţiei răspunde de utilizarea sumelor 
alocate, conform dispoziţiilor legale. 
 (20) Structura organizatorică şi statul de funcţii se aprobă prin 
ordin al preşedintelui, în termen de 30 de zile de la data intrării în 
vigoare a prezentei legi.  
(21) Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul 
propriu al Agenţiei se stabilesc, în conformitate cu structura 
organizatorică, prin regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Agenţiei, aprobat prin ordin al preşedintelui. 
(22) În structura organizatorică a Agenţiei, prin ordin al 
preşedintelui, se pot organiza direcţii, servicii, birouri şi 
compartimente. 
(23) Agenţia va elabora propriul regulament de organizare şi 
funcţionare în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi . 
(24) Preşedintele Comisiilor Judeţene în domeniul Egalităţii de 
Şanse între femei şi bărbaţi şi a Municipiului Bucureşti (COJES) 
este o persoană numită din cadrul Instituţiei Prefectului din 
fiecare judeţ cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse între femei 



                                                                                       
                                                                                       
                                                     
 

şi bărbaţi. 
(25) Personalul Agenţiei, funcţionari publici şi personal 
contractual este preluat prin transfer în interesul serviciului de la 
structura de specialitate din cadrul Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse între 
femei şi bărbaţi cu respectarea prevederilor legale aplicabile 
fiecărei categorii de personal, beneficiind de drepturile salariale 
legale în vigoare, pentru categoriile de funcţii din cadrul instituţiei 
publice care îi preia. 
(26) Numărul maxim de posturi al Agenţiei este de 15, constituit 
din funcţionari publici şi personal contractual, exclusiv 
presedintele. 
(27) Mijloacele fixe şi obiectele de inventar utilizate, inclusiv 
tehnica de calcul şi birotică, se transmit fără plată prin protocol de 
predare – primirea din administrarea structurii de specialitate din 
cadrul  Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, cu 
atribuţii în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în 
administrarea Agenţiei. 
(28) Protocolul de predare-preluare se încheie în termen de 30 
de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi şi vor cuprinde 
structura de personal preluată precum şi drepturile şi obligaţiile 
structurii de specialitate din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale, cu atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de 
tratament între femei şi bărbaţi. 
(29) Agenţia dispune, pentru activităţi specifice desfăşurate, de 
un număr de 3 autoturisme, având un consum lunar de carburanţi 
de 300 litri pe autoturism. 
(30) Agenţia şi structurile aflate în subordinea acesteia pot 
închiria spaţii pentru necesităţi proprii, în condiţiile legii. 



                                                                                       
                                                                                       
                                                     
 

 
 
Autor: Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi 
 
 

  Art. III (1) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru 
Protecţia Muncii – INCDPM “Alexandru Darabont” - Bucureşti 
preia activitatea „Revista Obiectiv" din cadrul Inspecţiei Muncii şi 
personalul contractual cu atribuţii specifice acestei activităţi, 
preluat de Inspecţia Muncii de la „Revista Obiectiv”.  
(2) Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia 
Muncii – INCDPM “Alexandru Darabont” – Bucureşti preia de la 
Inspecţia Muncii, pe bază de protocol de predare-preluare, 
încheiat în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei 
legi, patrimoniul aferent desfăşurării activităţii „Revista Obiectiv”. 
(3) Personalul preluat de Institutul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare pentru Protecţia Muncii – INCDPM „Alexandru 
Darabont”, se încadrează pe noile funcţii în termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiind de 
drepturile salariale în vigoare aplicabile fiecărei categorii de 
funcţii. 
 (4) Cheltuielile curente şi de capital necesare pentru realizarea 
activităţii "Revista Obiectiv" se finanţează din veniturile INCDPM 
“Alexandru Darabont” – Bucureşti.  
 
 
 
Autor: Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 
bărbaţi 

Se propune, preluarea activităţii „Revista 
Obiectiv” de către INCDPM “Alexandru 
Darabont”, având în vedere faptul că 
activitatea acesteia se încadrează mai bine 
în sfera de competenţe a institutului decât 
în cea a Inspecţiei Muncii. 
Activitatea „Revista Obiectiv” consta în 
principal în editarea şi vânzarea "Revistei 
Obiectiv", editarea şi vânzarea de 
imprimate, autorizaţii şi materiale având ca 
scop instruirea şi perfecţionarea 
profesională în domeniile de competenţă 
ale MMFPS, precum şi în domeniul 
prevenirii şi stingerii incendiilor; editarea şi 
vânzarea de materiale în domeniul tehnicii 
economice; realizarea şi vânzarea de filme 
tematice de scurt metraj pentru instruirea 
de specialitate a angajaţilor operatorilor 
economici, precum şi a specialiştilor din 
domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă. 
În condiţiile în care INCDPM “Alexandru 
Darabont” are între atribuţiile sale şi 
editarea de materialele de instruire, 
formare şi diseminare a informaţiilor 



                                                                                       
                                                                                       
                                                     
 

 
 
  
 
 

referitoare la securitatea şi sănătatea în 
muncă (manuale, cărţi, broşuri, ghiduri, 
suporturi de curs, norme, instrucţiuni, afişe, 
teste), “Revista Obiectiv” poate fi un 
instrument foarte util de popularizare a 
activităţii institutului. 
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