
 
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL 
 

 

L E G E 
 
 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi 

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege. 

 

 

 Art. I.- Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi, republicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 326 din 5 iunie 2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum 

urmează: 

 

 1. La articolul 2, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, 

alin. (3) - (5), cu următorul cuprins: 

       „(3) Prezenta lege reglementează regimul general al ocupaţiei de 

expert în egalitate de şanse şi de tehnician în egalitatea de şanse, aşa 

cum sunt prevăzute acestea în Clasificarea ocupaţiilor din România. 

(4) Instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale, civile şi 

militare cu un număr de peste 50 de angajaţi, precum şi companiile 

private cu un număr de peste 50 de angajaţi, au posibilitatea să identifice 

un angajat căruia să-i repartizeze, prin fişa postului, atribuţii în domeniul 
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egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. În limita 

bugetului existent pentru cheltuieli salariale, angajatorul poate opta 

pentru angajarea unui expert/tehnician în egalitate de şanse. 

(5) La nivelul instituţiei/companiei, din perspectiva domeniului 

specific al fiecărei entităţi în care îşi desfăşoară activitatea, 

expertul/tehnicianul în egalitatea de şanse sau persoana desemnată cu 

atribuţii în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi, au următoarele atribuţii principale:  

a) analizează contextul de apariţie şi evoluţie a fenomenului de 

discriminare de gen, precum şi nerespectarea principiului egalităţii de 

şanse între femei şi bărbaţi şi recomandă soluţii în vederea respectării 

acestui principiu, conform legii; 

b) formulează recomandări/observaţii/propuneri în vederea 

prevenirii/gestionării/remedierii contextului de risc care ar putea 

conduce la încălcarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament între 

femei şi bărbaţi, cu respectarea principiului confidenţialităţii;  

c) propune măsuri privind asigurarea egalităţii de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi, evaluează impactul acestora asupra 

femeilor şi bărbaţilor; 

d)  elaborează planuri de acţiune privind implementarea 

principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în care să fie 

cuprinse cel puţin: măsuri active de promovare a egalităţii de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi şi eliminarea discriminării directe şi 

indirecte după criteriul de gen, măsuri privind prevenirea şi combaterea 

hărţuirii la locul de muncă, măsuri privind egalitatea de tratament în 

ceea ce priveşte politica de remunerare, promovare în funcţii şi ocuparea 

funcţiilor de decizie; 

e)  elaborează, fundamentează, evaluează şi implementează programe 
şi proiecte în domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 
bărbaţi; 

f) acordă consultanţă de specialitate pentru aplicarea prevederilor 

legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniul egalităţii de şanse între 

femei şi bărbaţi.” 

 



3 

 

2. La articolul 4, după litera k) se introduce o nouă literă, lit. l), 

cu următorul cuprins: 

„l) prin violenţă de gen se înţelege fapta de violenţă direcţionată 

împotriva unei femei sau, după caz, a unui bărbat, motivată de 

apartenenţa de sex. Violenţa de gen împotriva femeilor este violenţa care 

afectează femeile în mod disproporţionat. Violenţa de gen cuprinde, fără 

a se limita însă la acestea, următoarele fapte: violenţa domestică, 

violenţa sexuală, mutilarea genitală a femeilor, căsătoria forţată, avortul 

forţat şi sterilizarea forţată, hărţuirea sexuală, traficul de fiinţe umane şi 

prostituţia forţată.” 

 

 3. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

  „(2) COJES este alcătuită din reprezentanţi ai autorităţilor 

administraţiei publice locale, ai structurilor subordonate autorităţilor 

administraţiei publice locale, ai structurilor deconcentrate ale 

autorităţilor administraţiei publice centrale, ai confederaţiilor sindicale, 

ai confederaţiilor patronale, precum şi din reprezentanţi ai organizaţiilor 

neguvernamentale reprezentative la nivel local, desemnaţi de acestea.” 

 

 4. La articolul 25, după alineatul (2) se introduce un nou 

alineat, alin.(21), cu următorul cuprins: 

„(21) Nu pot fi membri ai COJES persoanele care: 

a)  au fost condamnate definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni 

sau sancţionate pentru fapte de discriminare de către Consiliul Naţional 

pentru Combaterea Discriminării, prin hotărâre rămasă definitivă; 

b) au fost revocate anterior din calitatea de membru al COJES.” 

 

 5. La articolul 25, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul 

cuprins: 

  „(6) Preşedintele COJES este reprezentantul în teritoriu al 

Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi, 

fiind persoana desemnată din cadrul agenţiilor judeţene pentru plăţi şi 
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inspecţie socială şi, respectiv a municipiului Bucureşti, cu atribuţii în 

domeniul egalităţii de şanse.” 

 

 6. La articolul 25, după alineatul (6) se introduc patru noi 

alineate, alin.  (7)-(10), cu următorul cuprins: 

  „(7) Vicepreşedintele COJES este persoana desemnată din 

cadrul direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia 

copilului/Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului 

Bucureşti. 

    (8) Structura de conducere a COJES este constituită din 

preşedinte, vicepreşedinte şi secretar executiv. 

    (9)  Secretarul executiv este reprezentantul consiliului judeţean, 

respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 

    (10) Activităţile de pregătire şi organizare a şedinţelor COJES 

sunt asigurate de un secretariat tehnic.” 

 

7. La articolul 26 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„e) Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii 

şi Protecţiei Sociale - I.N.C.S.M.P.S. este responsabil cu promovarea şi 

asigurarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în 

domeniul  specific de activitate şi pune la dispoziţie datele şi 

informaţiile pe care le deţine, necesare elaborării strategiilor şi politicilor 

în domeniu;”  

 

8. La articolul 26, după alineatul (1), se introduce un nou 

alineat, alin. (11), cu următorul cuprins: 

„(11) Ministerul Cercetării şi Inovării asigură respectarea şi 

exercită controlul asupra aplicării prevederilor prezentei legi prin 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Muncii 

„Alexandru Darabont” - INCDPM Bucureşti, care este responsabil cu 

promovarea şi asigurarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbaţi în domeniul specific de activitate şi pune la dispoziţie datele şi 
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informaţiile pe care le deţine, necesare elaborării strategiilor şi politicilor 

în domeniu.” 
 

9. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 

„(2) Instituţiile prevăzute la alin.(1) şi (11) pun la dispoziţia ANES, 

trimestrial, informaţiile rezultate din exercitarea atribuţiilor lor în 

domeniul egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, 

precum şi al eliminării discriminării pe criteriul de sex.” 

 

Art.II. – În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a 

prezentei legi, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale va elabora normele 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 202/2002 privind 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin 

prezenta lege, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

 

Art.III. - Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va 

republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o 

nouă numerotare. 
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Această lege a fost adoptată de Parlamentul României,  

cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia 

României, republicată. 

 

 

p. PREŞEDINTELE 

CAMEREI  DEPUTAŢILOR 

 

 

 

 

PREŞEDINTELE 

SENATULUI 
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