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       Proiect de Opinie 
asupra Propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai 
societăţilor cotate la bursă şi măsuri conexe - COM(2012)614 

 
 
 În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 11 din 19 aprilie 2011 

privind procedura de lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, în temeiul 

prevederilor Tratatului de la Lisabona privind rolul parlamentelor naţionale şi în baza 

Hotărârii Biroului Permanent al Camerei Deputaţilor nr. 2/2011 privind procedura de 

lucru şi mecanismul decizional pentru exercitarea controlului parlamentar asupra 

proiectelor de acte legislative ale Uniunii Europene, Comisia pentru egalitatea de 

şanse pentru femei şi bărbaţi a fost sesizată cu documentul E 53/2012 – Propunere 

de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind consolidarea 
echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăţilor cotate la 
bursă şi măsuri conexe elaborat şi transmis de Comisia Europeană cu nr. 
COM(2012)614. Documentul a fost înregistrat la Biroul Permanent cu nr. BPI- 224/E şi 

transmis de la cabinetul Secretarului general la Comisie, unde a fost  înregistrat cu nr. 
37/416/29.11.2012. 

 Comisia a fost sesizată pentru dezbatere pe fond în vederea redactării unui 
proiect de opinie ce urmează să fie transmis Comisiei pentru afaceri europene a 
Parlamentului României până la data de 8 martie 2012. A mai fost sesizată  pentru 
dezbatere pe fond în vederea redactării unui proiect de opinie Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi. 
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Organele de conducere ale întreprinderilor din UE se caracterizează printr-un 

dezechilibru de gen persistent, evidenţiat de faptul că numai 13,7 % din posturile de 

conducere ale celor mai mari societăţi cotate la bursă sunt ocupate, în prezent, de către 

femei (15 % în rândul administratorilor neexecutivi). În comparaţie cu alte domenii ale 

societăţii, în special cu sectorul public, subreprezentarea femeilor în organele de 

conducere ale societăţilor cotate la bursă este deosebit de pronunţată. Statele membre 

şi instituţile UE au depus numeroase eforturi în cursul mai multor decenii pentru a 

promova egalitatea de gen în procesul de luare a deciziilor economice, în special pentru 

a consolida prezenţa femeilor în organele de conducere ale întreprinderilor, prin 

adoptarea de recomandări şi prin încurajarea autoreglementării. 

Cu toate acestea, progresele realizate în ceea ce priveşte sporirea prezenţei femeilor în 

organele de conducere ale întreprinderilor au fost foarte lente, creşterea anuală medie 

în ultimii ani fiind de numai 0,6 puncte procentuale. Rata de îmbunătăţire în diferitele 

state membre a fost inegală şi a produs rezultate extrem de divergente. 

Divergenţa sau absenţa reglementării la nivel naţional determină apariţia unor 

discrepanţe în ceea ce priveşte numărul de femei în rândul administratorilor executivi şi 

neexecutivi, precum şi a unor rate diferite de îmbunătăţire în statele membre, şi, în plus, 

ridică obstacole în calea pieţei interne, prin impunerea unor cerinţe de guvernanţă 

corporativă divergente societăţilor europene cotate la bursă. Această evoluţie eterogenă 

a legislaţiilor naţionale a condus la o fragmentare a cadrelor legislative la nivelul UE, 

ceea ce se traduce prin crearea unor obligaţii juridice neuniforme şi cu greu 

comparabile, prin instalarea unei stări de confuzie şi prin apariţia unor costuri mai mari 

pentru întreprinderi, investitori şi alte părţi interesate, constituind, în cele din urmă, un 

obstacol în calea bunei funcţionări a pieţei interne. 

Obiectivul propunerii este acela de a mări în mod substanţial numărul femeilor 

din organele de conducere ale întreprinderilor de pe întregul teritoriu al UE prin 

stabilirea unui obiectiv minim de 40 % în ceea ce priveşte prezenţa sexului 

subreprezentat în rândul administratorilor neexecutivi ai societăţilor cotate la bursele de 

valori şi prin obligarea întreprinderilor în care sexul subreprezentat constituie o proporţie 

scăzută în rândul acelor administratori să introducă criterii prestabilite, clare, formulate 

cu neutralitate şi lipsite de ambiguitate în procedurile de selecţie pentru posturile 

respective, în vederea îndeplinirii obiectivului menţionat. Potrivit art. 1 din propunere, 

directiva urmăreşte stabilirea de măsuri prin care se asigură o reprezentare mai 

echilibrată a bărbaţilor şi femeilor în cadrul organelor de conducere ale societăţilor 
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comerciale cotate la bursă şi prin care se vizează accelerarea progreselor în direcţia 

unui echilibru între femei şi bărbaţi. 

Domeniul de aplicare a directivei vizează societăţile comerciale cotate la bursă 

(inclusiv întreprinderile publice) şi, mai precis, organul de conducere al acestora. În 

sensul art. 3, sunt excluse întreprinderile mici şi mijlocii („IMM”). 

Termenul de aplicare a dispoziţiilor directivei este diferenţiat: 1 ianuarie 2020 

pentru societăţile cotate la bursă (i.e. private), respectiv 1 ianuarie 2018 pentru 

societăţile cotate la bursă care sunt întreprinderi publice. Diferenţierea s-ar explica prin 

aceea că este de aşteptat ca întreprinderile publice să înregistreze progrese mai rapide 

decât întreprinderile private.  

Potrivit prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia 
a dezbătut  documentul mai sus menţionat, în şedinţele din data de 12.02.2013 şi 
05.03.2013. În data de 26 februarie 2013 a avut loc o consultare a membrilor Comisiei 

cu reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe şi Ministerului Muncii, Familiei, 

Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi cu reprezentanţi ai societăţii 

civile. La consultări au participat, din partea Ministerului Afacerilor Externe domnul Radu 

Podgoreanu, Secretar de stat şi, din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei 

Sociale şi Persoanelor Vârstnice domnul Sorin Botezatu, director.  
La lucrările Comisiei din data de 05 martie 2013 a participat doamna Georgeta 

Bratu, Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi 

Persoanelor Vârstnice. Astfel s-a arătat că Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale 

şi Persoanelor Vârstnice a solicitat puncte de vedere din partea partenerilor sociali 

naţionali şi companiilor româneşti listate la bursă, trimiţându-li-se în acest sens un 

chestionar. Analiza opiniilor primite a arătat că patronatele şi companiile consideră că 

nu sunt necesare măsuri obligatorii de creşterea a numărului de femei în consiliile de 

administraţie, cota de reprezentare trebuind să fie determinată pe criterii de competenţă 

profesională. Sindicatele consideră  că introducerea de măsuri obligatorii, obiective 

clare, termene limită şi sancţiuni este eficientă.   România încă analizează implicaţiile 

acestui proiect şi se consultă cu partenerii sociali şi instituţiile vizate de acest proiect. 

Cât priveşte abordarea integratoare a egalităţii de gen, ţara noastră sprijină acest 

principiu, fiind foarte important să se înţeleagă că trebuie să primeze criteriul 

competenţei.  

Doamna preşedintă Liliana Mincă a arătat că este important să se ţină cont de 

competenţele profesionale, dar, din păcate, în foarte multe cazuri angajatorii nu ţin cont 
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de acest criteriu, precizând că domnia sa a sprijinit în egală măsură femeile şi bărbaţii, 

criteriul principal fiind competenţa. De asemenea, domnia sa a opinat că ar trebui ca în 

instituţiile de stat să se impună o cotă care să asigure reprezentarea echilibrată. 

 Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au hotărât, 

cu majoritate de voturi (o “abţinere”, restul voturilor “pentru”), întocmirea unui proiect de 

opinie favorabil propunerii de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăţilor 

cotate la bursă şi măsuri conexe - COM(2012)614. 

Din numărul de 13 membri ai Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi au participat la dezbateri un număr de 7 deputaţi. 
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                              Lucia Cornelia Lepădatu, 
               Consilier parlamentar 
 
               Cristina Constantin, 
               Consilier parlamentar 
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