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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                                  Nr. 37/ 508/16.09.2009 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 

Proces verbal  
al  lucrărilor Comisiei  

din ziua de 10 septembrie 2009 
   

 

Joi,  10 septembrie  2009 
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1. Dezbatere publică cu tema: "Creează legea  salarizării unitare discriminare?" 

 

La  dezbaterea publică au participat, ca invitaţi: 

- domnul senator Vasile Nedelcu – Comisia pentru muncă şi protectie socială; 

- doamna deputat Maria Eugenia Barna – Comisia pentru muncă şi protectie 

socială; 

- din partea Autorităţii Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între femei şi bărbaţi 

(A.N.E.S.)-doamna preşedinte Maria Moţa, doamna Raluca Vărgălui, consilier 

juridic şi domnul Ovidiu Anemţoaicei, consilier; 

- din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.)- 

doamna Anamaria Panfile, membru în Colegiul Director şi doamna Iulia Vaida, 

consilier juridic; 

- din partea Avocatului Poporului- doamna Rücz Erszébet, adjunct al Avocatului 

Poporului; 

- din partea Institutului National de Statistică (I.N.S.) - domnul Cristi Stănică, 

vicepreşedinte; 
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- din partea Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (F.S.L.I). - doamna 

Puzdrea Claudia, consilier; 

- din partea Federatiei Sanitas -  doamna Cristina Iftimescu, vicepreşedinte; 

- din partea Federatiei Alma Mater – domnul Bogdan Popescu, preşedinte sindicat 

Biblioteca Centrală Universitară Bucureşti; 

- din partea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1 – 

domnul Dănuţ Ioan Fleacă, director general; 

- din partea Asociatiei Generale a Învăţătorilor din România – doamna Adina 

Cristina Tulbure, vicepreşedinte; 

- din partea Asociaţiei Femeilor din România – doamna Liliana Pagu, preşedinte şi 

doamna Valeria Roman, membru. 

- din partea Centrului pentru Studii Curriculare de gen „Filia”: doamna Diana Elena 

Neaga şi doamna Tudorina Mihai – membre în Consiliul director şi domnul 

Valentin Nicolescu – membru; 

- din partea FNS „Pro. Asist” – domnul Radu Liţă, preşedinte şi doamna Kos Ibolya, 

vicepreşedinte; 

- doamna Mariana Câmpeanu – fost Ministru al Muncii şi Egalităţii de şanse; 

- doamna Denisa Pătraşcu, consilier – Senatul României; 

- doamna Anca Eugenia, medic Institutul Naţional de Geriatrie „Ana Aslan”; 

- doamna Doina Dimitriu – consilier Camera Deputaţilor 

 
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările 

Comisiei şi a precizat că premisa de la care au pornit discuţiile din cadrul dezbaterii 

a fost aceea a unei consultări tehnice a factorilor cu responsabilitate în domeniu şi a 

actorilor sociali interesaţi, care să se materializeze într-o serie de amendamente 

menite să remedieze aspectele deficitare ale Legii salarizării unitare. 

Demersul Comisiei a pornit de la semnalele primite de la diverse categorii 

sociale, conform cărora, pe lângă faptul că legea salarizării unitare nu are criterii 

clare de ierarhizare a salariilor, instituie şi o discriminare a domeniilor de muncă în 

care ponderea majoritară este reprezentată de femei.  

România este stat membru al Uniunii Europene, principiul remunerării egale 

pentru muncă de valoare egală fiind parte a Tratatului de la Roma încă din 1957. 

Totuşi, în continuare se pare că majoritatea profesiilor şi locurilor de muncă în care 

predomină femeile sunt sistematic subevaluate în comparaţie cu cele în care 
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predomină bărbaţii, deşi nu există o justificare obiectivă pentru acest lucru, Comisia 

Europeană lansând  în martie 2009 o campanie de conştientizare a diferenţelor de 

salarizare între bărbaţi şi  femei, pentru a remedia aceste aspecte. 

În România diferenţa de salarizare este în medie de 12,7%, ceea ce are 

impact asupra câştigurilor dar şi asupra pensiei viitoare a femeilor. Un câştig mai 

mic duce şi la creşterea riscului de sărăcie (feminizarea sărăciei). În definirea unor 

grile de salarizare, trebuie ţinut cont şi de faptul că femeile sunt concentrate într-un 

număr mai mic de sectoare, iar munca acestora este de multe ori subevaluată. În 

acest context se impun două întrebări: 

1.   Care sunt criteriile după care este apreciată importanţa socială a muncii?  

2.  Cum sunt evaluate competenţele şi cum se asigură corespondenţă în grila de 

salarizare pentru a asigura aceeaşi remuneraţie pentru niveluri de studii similare? 

 De asemenea, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a subliniat că 

această dezbatere trebuie să tragă un semnal de alarmă astfel încât discriminarea 

de gen să nu se instituie ca politică de stat. 

 

 Doamna preşedintă Cristina Ancuta Pocora a dat cuvântul doamnei Maria 

Moţa, preşedinte A.N.E.S. 

  Doamna preşedinte Maria Moţa a subliniat faptul că adoptarea Legii 

salarizării unitare va fi un punct de hotar în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi că 

se vor transmite propunerile Agenţiei privitoare la această lege, astfel încât acestea să 

poată fi discutate în şedinţa de Guvern. Doamna preşedinte Maria Moţa  a precizat, 

referitor la Legea salarizării unitare: 

- la art. 17, în ceea ce priveşte concediul de îngrijire a copilului, se respectă 

prevederile legale referitoare la drepturile salariale la revenirea din concediu.  

- ar fi necesară o precizare, în ceea ce priveşte Comisia Interministerială de analiză, 

evaluare şi simplificare a cadrului legislativ, formată din specialişti de la mai multe 

ministere, prevăzută la art. 42, astfel „această Comisie să respecte reprezentarea 

echitabilă a femeilor şi bărbaţilor în componenţa ei, aşa cum este prevăzut,sub 

sancţiune, în cap. 4 din Legea 202/2002, art.23”. 

- la reglementările art. 6 lit.e - criterii ale realizării ierarhiei salariilor de baza, s-ar 

putea completa cu „domeniul de activitate”, existând voci care sugerează şi 

înscrierea vechimii în muncă între aceste criterii. 
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În continuare a luat cuvântul doamna Mariana Câmpeanu, fost ministru al 

Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, care a menţionat următoarele: 

-  trebuie avut în vedere faptul că România este membră a Uniunii Europene, a unei 

Europe eminamente socială , în cele 2 aspecte fundamentale: educaţia si asistenţa 

socială. În aceste condiţii este normal ca toate legile să aibă în vedere această Europă 

socială, astfel încât şi România să devină o ţară socială, în sensul unei ţări  cu o 

populaţie educată şi sănătoasă; 

-  în România se pleacă cu o discriminare între femei şi bărbati, fiind necesar un apel 

către  toate instituţiile astfel încât să se ajungă, prin educaţie, la înlăturarea acestei 

discriminări; 

- în Legea salarizării unitare nu s-a ţinut cont de principiile enumerate  la începutul legii; 

- în Legea salarizării unitare, unele categorii si funcţii ocupate în majoritate de femei, 

de exemplu asistenţa socială, au cele mai mici salarii. Aceste funcţii necesită pregătire, 

dăruire, consum energetic şi psihologic, salarizarea mică ducând şi la pensie la un 

coeficient foarte mic; 

- categoria medicilor ar trebui răsplătită după importanţa socială a muncii, nefiind 

posibilă  o discrepanţă aşa mare între medic şi alte categorii profesionale. Situaţia este 

mai bună la nivelurile de conducere, dar nu multe femei acced la funcţii de conducere, 

iar salariile mici din domeniul sanitar duc la exodul medicilor. 

- trebuie luptat pentru depolitizarea funcţiilor de conducere până la un anumit nivel, 

A.N.E.S şi Avocatul Poporului neavând nici o poziţie în momentul în care s-au politizat 

serviciile deconcentrate, problema fiind deosebit de serioasă în mediul rural. 

Domnul Dănuţ Ioan Fleacă, director general al  Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1 a mulţumit pentru invitaţie şi a făcut 

următoarele precizări: 

- în ceea ce priveşte discriminarea de gen, în asistenţă socială nu se face o astfel 

de discriminare, marea majoritate a lucrătorilor fiind femei; 

- modul în care se gândeşte salarizarea creează tensiuni, atâta timp cât nu se va 

constitui o grilă care să ţină cont de nivelul de studii; 

- în ceea ce priveşte secţiunea III, Sporuri la funcţia publică, aceasta e aproape 

identică cu aceeaşi sectiune de la personalul contractual, creându-se  o secţiune 

care nu se va aplica niciodată, decât dacă se forţează legea; 

- la funcţia publică, anexa III.2, legea e incoerentă. Sporurile pot ajunge la max. 

30% din salariul de bază cumulat pe total ordonator principal de credite. Sporul pe 
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total salariu de bază cumulat pe instituţie nu poate fi mai mare de 30%. Dacă 

ordonatorul principal sau secundar de credite dă un spor de 15% (stress sau alte 

considerente), mai rămân 15%. Dacă în asistenţă socială se coroborează  cu 

restul de sporuri (exemplu lucru sâmbăta sau duminica), banii sunt insuficienţi. Nu 

s-au făcut aceste corelaţii, care sunt la nivel macro si la nivel de structuri, existând 

riscul să nu poată fi plătiţi oamenii.  

- ca amendament de fond, domnul Dănuţ Ioan Fleacă a propus ca aceste sporuri, 

dacă se mentin, să fie la nivelul fiecărui ordonator de credite. 

- în grila de salarizare există asistenţi sociali cu şcoală postliceală sau liceu (anexa 

III). Conform legii, nu există asistent social cu studii postliceale sau liceu, neputând 

fi încadraţi ca asistenţi sociali decât persoanele cu studii superioare de 

specialitate; 

- domnul Dănuţ Ioan Fleacă a menţionat şi faptul că reprezentanţii salariaţilor din 

asistenţă socială nu au fost chemaţi la discuţii. 

În susţinerea celor spuse anterior, domnul Radu Liţă, preşedinte FNS „Pro.Asist”, 

a menţionat faptul că legea salarizării unitare omite să reglemeteze categorii de 

personal precum asistenţii maternali profesionişti şi asistenţii personali, care sunt în 

prezent în numar de aprox. 90.000, majoritatea femei. 

    Doamna Diana Neaga, reprezentant Centrul FILIA, a precizat că se poate vorbi 

de o discriminare indirectă, întrucât asistenţa socială, sănătatea şi învăţamântul sunt 

domenii cu angajaţi în majoritate de sex feminin. De asemenea, trebuie clarificat un 

aspect esenţial, şi anume  ce înseamnă importanţa socială a muncii. 

     Domnul Bogdan Popescu, reprezentatul Federaţiei Alma Mater a prezentat 

situaţia personalului din bibliotecile din învăţământul superior, care în forma actuală a 

legii este discriminată faţă de omologii din bibliotecile de la nivel de  comună. Există, de 

asemenea, discrepanţe între funcţii identice din instituţii diferite. 

      

    Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a rugat reprezentanţii instituţiilor 

prezente (C.N C.D, Avocatul Poporului, I.N.S.) să intervină pentru a-şi spune punctul de 

vedere cu privire la această lege. 

     Domnul Cristi Stănică, vicepreşedintele Institutului Naţional de Statistică a 

menţionat că există publicaţii ale I.N.S. privind discriminarea de gen, iar conform datelor 

statistice din România diferenţa de salarizare între bărbaţi şi femei este de aprox. 11%. 
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    Doamna Rücz Erszébet, adjunct al Avocatului Poporului, a precizat că instituţia a 

studiat Legea salarizării unitare, neexistând în lege o definiţie a importanţei sociale a 

muncii. 

     Doamna Anamaria Panfile a precizat că, dacă Legea salarizării unitare va fi 

adoptată, C.N.C.D. nu se mai poate pronunţa pe textele de lege, existând în acest sens 

o decizie a Curţii Constituţionale, care le retrage dreptul de a se pronunţa pe textele de 

lege. 

     Reprezentanta Agenţiei ‚Împreună” a reamintit în cadrul discuţiilor că, în urmă cu 

9 ani s-a înfiinţat mediatorul sanitar pentru rromi, în prezent fiind pregătiţi un  număr de 

600 de persoane, care nu se mai regăsesc în proiectul legii salarizării. De asemenea, 

discriminarea de gen apare ca discriminare indirectă, punându-se de asemenea 

întrebarea cum se stabileşte ce tip de muncă este mai importantă. 

      Doamna Cristina Ancuţa Pocora a dat cuvântul doamnei Cristina Iftimescu, 

vicepreşedinte Federatia Sanitas, care a reamintit că fiecare Guvern spune că 

sănătatea şi învăţământul sunt prioritare, totuşi există discriminare şi pe criteriul de 

sex.  

          Reprezentanta F.S.L.I., doamna Claudia Puzdrea, a precizat că apare 

discriminare la încadrare, prin raportarea greşită  la profesorul gr.I cu 40 de ani 

vechime, majoritatea bărbaţi, împunându-se scăderea acestei vechimi. De asemenea 

sporurile din Legea educaţiei nu sunt corelate cu legea salarizării unitare. 

Doamna Cristina Tulbure, vicepreşedinta Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din 

România, a arătat faptul că rata analfabetismului este în creştere.  În ceea ce priveşte 

discriminarea pe criterii de gen, se constată că România ocupă un loc ruşinos privind 

reprezentarea în Parlament a femeii. În învăţământul preuniversitar, unde 

învăţătoarele şi educatoarele sunt în proporţie de 98% femei, deşi au atribuţii egale cu 

ale profesorilor, salariile sunt mai mici, indiferent de studii (master, doctorat). 

Discriminarea apare şi prin introducerea funcţiei de institutor (studii superioare de 3 

ani), fiind necesare şi amendamente la statutul cadrului didactic, care să elimine 

diferenţele. 

În ceea ce priveşte reprezentarea femeilor în structurile de conducere, doamna 

Maria Moţa, preşedinta A.N.E.S, a arătat că, deşi organizaţiile sunt conduse de 

bărbaţi, există temei legal pentru reprezentarea echilibrată, cât şi sancţiuni în Legea 

nr. 202/ 2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, unde se promovează 

egalitatea de tratament , dar aceste prevederi nu se cunosc şi nu se aplică.  
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Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a subliniat că, prin proiectul de 

restructurare a agenţiilor, structurile din teritoriu ale A.N.E.S. dispar, existând 

persoane care vor avea atribuţii în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi 

în cadrul Agenţiei pentru Prestaţii Sociale, existând riscul adâncirii căilor spre abuz, 

instituţiile abilitate nemaiputând să facă faţă situaţiilor sesizate. 

Doamna preşedinte Maria Moţa a precizat că, în ceea ce priveşte respectarea 

legilor şi contravenţiile prevăzute, Inspecţia Muncii este abilitată să constate 

discriminările în domeniul muncii, un singur organism având atribuţii de sancţionare în 

alte domenii, anume C.N.C.D.  

A.N.E.S va funcţiona cu un număr de 41 de posturi, având atribuţii pe avizare, 

elaborarea de politici pe egalitate şi proiecte structurale. 

Doamna Denisa Pătraşcu, fost subsecretar de stat în Ministerul Muncii, Familiei 

şi Egalităţii de şanse a arătat că în legea  salarizării unitare nu se regăsesc unele 

funcţii, existând anumite profesii, cum sunt cele din sectorul medical care, deşi sunt 

solicitante, nu sunt apreciate, recunoscute.  

  În continuare în cadrul dezbaterii a luat cuvântul domnul senator Vasile 

Nedelcu, care a arătat că: 

- există discriminare atât între profesii cât şi în cadrul aceleiaşi profesii; 

- este important să existe iniţiative care să vină în sprijinul femeii şi care să 

promoveze femeia; 

- în ceea ce priveşte criteriile de performanţă, acestea ar trebui să reprezinte baza 

aprecierii profesionale, însă legea nu prevede care sunt aceste criterii de 

performanţă, acest lucru repercutându-se şi asupra femeilor, care în situatii de 

criză sunt primele disponibilizate; 

Doamna deputat Maria Eugenia Barna a precizat că Legea salarizării unitare 

trebuie văzută în perspectiva celor 5 ani la sfârşitul cărora ar trebui să vedem 

reorganizarea şi reaşezarea salariilor. În ceea ce priveşte ierarhizarea salariilor, 

fiecare ordonator de credite şi-a pus amprenta asupra instituţiei pe care o reprezintă. 

De asemenea, doamna deputat a arătat ca a preluat o serie de amendamente de la 

federaţiile sindicale din învăţământ, fiind important ca asociaţiile profesionale să 

colaboreze cu sindicatele, acestea fiind cele care apără interesele salariale ale 

angajaţilor. În continuare, doamna deputat Maria Barna a menţionat că, în relaţie cu 

legislaţia muncii, apar  2 aspecte de neconstitutionalitate reritoare la: 
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- cele 10 zile libere pentru toţi angajaţii, care nu se pot lua decât cu acordul 

salariatilor; 

- interzicerea cumulului pensiei cu salariul.  

De asemenea, doamna deputat a arătat că, în perspectiva egalizării vârstei 

de pensionare, este importantă o lege privind reconcilierea vieţii de familie cu cea 

profesională, urmând şi exemplul altor ţări unde femeile cu mai mulţi copii sau bătrâni 

în îngrijire au anumite beneficii în raport cu dreptul la pensie. 

 

În finalul dezbaterii publice, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a 

precizat că: 

- în urma discuţiilor, se vor extrage amendamente la Legea salarizării unitare a 

personalului plătit din fonduri bugetare; 

- dată fiind complexitatea legii puse în dezbatere, Avocatul Poporului şi C.N.C.D ar 

fi trebuit să îşi dea un aviz din punct de vedere al nediscriminării; 

- o parte din cei prezenţi au declarat că nu au fost consultaţi, ceea ce reprezintă un 

minus, fiind vorba şi de categorii socio-profesionale care sunt pe poziţii inferioare 

pe grila de salarizare, unde femeile sunt angajaţi majoritari. 

- pentru asigurarea aplicării principiului remunerării egale pentru muncă de valoare 

egală, este important ca A.N.E.S. să prevadă derularea unor analize pe criterii de  

gen a salarizării, audituri salariale periodice, pentru a se determina în mod 

transparent care este diferenţa de salarizare între domeniile feminizate şi cele în 

care forţa de muncă este predominat masculină, pentru a se putea lua măsuri în 

acest sens; 

 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a prezentat procedura pe care o 

va urma poiectul Legii salarizării unitare a personalului plătit din fonduri bugetare şi a 

mulţumit celor prezenţi pentru participarea la dezbaterea publică. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările 

şedinţei. 

 

              În ziua de 10 septembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak – 

vicepreşedinte, domnul deputat Mugurel Surupăceanu - vicepreşedinte, doamna 
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deputat Maria Stavrositu – secretar, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna 

deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, domnul 

deputat Florin–Ciprian Luca, doamna deputat Graţiela Gavrilescu, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

Au absentat: doamna deputat Pető Csilla-Maria – secretar, aflată în concediu 

medical,  şi doamna deputat Carmen Axenie – aflată în delegaţie externă. 

 

 

 

 

 

                                            PREŞEDINTĂ 
 
 

Cristina Ancuţa POCORA 
                 
 
                                                            

                                                                                         
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
             
                                                                                                                                                        Dr. Luminiţa GHEORGHIU, 
                                                                                                                                                                                          Consilier parlamentar 
 
                                                                                                                                                                                          Cristina CONSTANTIN, 
                                                                                                                                                                                           Expert parlamentar 
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