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Miercuri, 04 mai 2005 
 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
 
1. Aspecte referitoare la migraţia forţei de muncă – analiza de gen, cadrul juridic şi 

problemele femeilor şi bărbaţilor care lucrează în străinătate. 
  

La lucrările comisiei sunt prezenţi 7 deputaţi din totalul de 7 membri. 
 
La dezbatere participă ca invitaţi, din partea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, 

doamna Daniela Andreescu - secretar de stat, doamna Iustina Stoenescu – consilier şi doamna Irina 
Gorbe - inspector de specialitate în cadrul Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă. 

 
Lucrările Comisiei sunt conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti şi de doamna 

vicepreşedintă Cornelia Ardelean. Membrii Comisiei aprobă în unanimitate ordinea de zi.  
 
La primul punct al ordinii de zi  este înscrisă tema „Aspecte referitoare la migraţia forţei de 

muncă – analiza de gen, cadrul juridic şi problemele femeilor şi bărbaţilor care lucrează în 
străinătate”.  

 
Doamna preşedintă Minodora Cliveti deschide şedinţa, prezintă invitaţii, îi roagă să se pronunţe 

cu privire la subiectul aflat în dezbatere şi le recomandă să facă şi referiri asupra modului de  
aplicare a principiului egalităţii de şanse în domeniul gestionat.  

 
Doamna Secretar de stat Daniela Andreescu începe prin a mulţumi membrilor Comisiei pentru   

invitaţia făcută precum şi pentru interesul manifestat cu privire la subiectul aflat pe ordinea de zi a 
şedinţei. Domnia-sa menţionează succint cadrul legislativ care guvernează migraţia forţei de muncă, 
respectiv, Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, HG 
nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a  prevederilor Legii nr. 

Administrator



156/2000, Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, OUG nr. 194/2002 privind regimul 
străinilor în România. In continuare, doamna Andreescu arată că Oficiul pentru Migraţia Forţei de 
Muncă este autoritatea care intermediază, pentru cetăţenii români, contracte de lucru în străinătate şi 
gestionează problematica celor plecaţi la muncă în străinătate.  
Principalele atribuţii ale Oficiului  pentru Migraţia Forţei de Muncă sunt : prevenirea migraţiei 
clandestine şi descurajarea traficului de forţă de muncă ilegală; prevenirea şi combaterea traficului 
de fiinţe umane; informarea cât mai corectă şi eficientă a tuturor solicitanţilor care doresc să lucreze 
în străinătate; responsabilizarea lucrătorilor faţă de obligaţiile şi drepturile ce le revin la semnarea 
unui contract de muncă – pentru integrarea optimă a acestora pe piaţa forţei de muncă din 
străinătate; consilierea lucrătorilor români care urmează să-şi desfăşoare activitatea în străinătate 
asupra posibilităţii de a beneficia de drepturi legale de protecţie socială în România, pe perioada 
derulării contractului de muncă în ţara respectivă; efectuarea schimbului de informaţii între 
instituţiile specializate din România şi instituţiile omoloage din statele membre ale Uniunii 
Europene şi statele asociate. 
   De asemenea, doamna Secretar de stat precizează că aproximativ 52-53 % din totalul celor plecaţi 
legal la muncă în străinătate se realizează prin intermediul Oficiului pentru Migraţia Forţei de 
Muncă, restul asigurându-se prin intermediul altor agenţi de forţă de muncă sau direct prin 
ambasade. De aceea, Oficiul pentru Migraţia Forţei de Muncă întocmeşte statistici doar pentru 
cetăţenii români plecaţi în străinătate pentru a munci pe baza contractelor obţinute prin intermediul 
Oficiului. Doamna Andreescu subliniază că se constată anual creşterea numărului de persoane care 
pleacă la muncă în străinătate, atât bărbaţi cât şi femei, numărul acestora fiind diferit funcţie de ţara 
de destinaţie şi de specificul activităţii. Astfel, dacă în anul 2004 prin intermediul  Oficiului pentru 
Migraţia Forţei de Muncă au plecat la muncă în străinătate 35.456 persoane, din care 18.441 femei    
(52 % ), în primele două luni ale anului 2005 au plecat 8.355 persoane, din care 4.434 femei            
(54 % ). 
Referitor la muncă desfăşurată în străinătate, majoritatea femeilor plecate au pregătire primară şi au 
acceptat activităţi sezoniere, chiar domestice, plecarea la muncă în străinătate fiind considerată o 
măsură alternativă, de sprijin. 
 
    Intrebările membrilor comisiei s-au referit la : verificarea legalităţii activităţii unor agenţi de forţă 
de muncă, posibilităţile de prospectare a pieţei forţei de muncă, salarizarea lucrătorilor plecaţi la 
muncă în străinătate, asigurarea condiţiilor de muncă şi de locuit pentru aceştia, asigurarea 
protecţiei lor, acordurile dintre România şi celelalte state ale spaţiului european, activitatea 
ataşaţilor pe probleme de muncă din cadrul misiunilor şi ambasadelor României. 
   Doamna preşedintă Minodora Cliveti mulţumeşte invitaţilor pentru participare şi  îi asigură de 
sprijinul şi disponibilitatea membrilor comisiei de a colabora pentru îmbunătăţirea cadrului 
legislativ din domeniu. 
         
 
    Joi, 05 mai 2005 
 
    Ordinea de zi a fost următoarea: 

1. Dezbateri preliminarii privind iniţierea unor propuneri legislative. 
 

    La lucrările comisiei sunt prezenţi 7 deputaţi din totalul de 7 membri 
    Lucrările Comisiei sunt conduse de doamna preşedintă Minodora Cliveti şi de doamna 
vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 
 

La primul punct al ordinii de zi  este înscrisă tema „Dezbateri preliminarii privind iniţierea 
unor propuneri legislative”. 
    Membrii comisiei au luat în dezbatere posibilitatea de a iniţia propuneri legislative şi au discutat 
unele aspecte privind amendarea prevederilor Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse, 



respectiv adaptarea acesteia noilor condiţii impuse de aderarea României la Uniunea Europeană. In 
ceea ce priveşte componenta educaţională, membrii comisiei au concluzionat că este nevoie, în 
acest sens, de consultarea, într-o şedinţă viitoare, a Ministerului Educaţiei şi Cercetării. 
 
 

PREŞEDINTE 
 
MINODORA CLIVETI    
     SECRETAR  
 
     ---------------    
   
 
        EXPERŢI PARLAMENTARI 
           
               LUCIA LEPĂDATU 
           

                                                                                              IRINA STUPAR 
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