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referitoare la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi 

bărbali, en modificările şi completărilc ulterioare (b634/3.11.2020) 

În temeiul art. 2 alin. (1) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi funcţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 11 

lit, a) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, Consiliul Economic şi Social a fost 

sesizat Cu privire la avizarea propunerii legislative pentru modifiearea şi completarea Legii 

nr.202/2002 privind egalitatea de Şanse şi de tratament între femei şi bărba)i, cu modificările 

şi completările ulterioare (b634/3.11.2020). 

În temeiul art. 6 aim . (7) din Legea nr. 248/2013 privind organizarea şi fiancţionarea 

Consiliului Economic şi Social, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 22 

aim . (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare, în şedinţa din data de 19.11.2020, 

desiăşurată online, confoini prevederilor Hotărârii Plenului nr.37/18.03.2020, modificată prin 

Hotărârea Plenului nr.52/14.05.2020, părţile reprezentate în Plenul Consiliului Economic şi 

Social şi-au exprimat următoarele puncte de vedere: 

➢ reprezentanţii părţii patronale şi reprezentanţii părţii sindicale au votat pentru avizarea 

FAVORABILĂ a proiectului de act normativ; 

➢ reprezentanţii asociaţiilor şi fundaiiilor neguvernamentale ale societălii civile au votat 

pentru avizarea NEFAVORABILĂ a proiectului de act normativ, en următoarea motivare: 



. prevederile iniţiativei legislative prezintă dificultăţi maj ore în implementare, măsurile 

propuse ducând totodată la afectarea procesului democratic de candidatură; 

• prevederile legislaţiei electorale nu pot fi modificate cu mai puţin de un an înaintea 

alegerilor; 

• propunerea legislativă nu se justifică, pentru că există un cadru legal bine definit cu 

privire la egalitatea de şanse. Întocmirea listei cu candidaţii pentru alegerile 

parlamentare este atributul organului statutar competent, care are în vedere şi acest 

principiu al egalităţii de şanse, dar nu şi impunerea prin lege a unui număr sau procent 

de candidaţi, de sex feminin sau masculin; 

• într-un act normativ Cu reglementare generală în materie, se propun prevederi pentru o 

situaţie specială, şi anume, întocmirea listelor nominale pentru alegeri parlamentare. 


