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1. CONTEXT 

La 25 de ani de la semnarea Declarației de la Beijing, în pofida unor realizări 

incontestabile, disparitățile dintre bărbați și femei continuă să existe. UE este lider 

mondial în ceea ce privește egalitatea de gen, dar 5,9 milioane de femei, comparativ cu 

5.3 milioane de bărbați trăiesc încă în sărăcie
1
. Problematica inegalității de gen se 

intersectează cu inegalitatea pe baze etnice sau pe cea datorată dizabilităților. 

Abordări premergătoare 

Egalitatea de gen, ca drept fundamental al omului, este legiferată la nivel mondial
2
 și 

european
3
. La nivel european, principiul fundamental al egalității de gen a fost transpus 

în legislația UE
4
. 

În timpul ultimei legislaturi, instituțiile UE au acționat, în cadrul programului general 

privitor la egalitatea de gen, pentru îmbunătățirea echilibrului între viața profesională și 

viața de familie
5
, combaterea violenței împotriva femeilor, creșterea ratei de angajare a 

                                                 
1 Rosamund Shreeves, Martina Prpic, Beijing Platform for Action 25-year review and future priorities, European 

Parliamentary Research Service, 2020 -  

https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646194  
2 Declarația Universală a Drepturilor Omului, Convenția ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față 

de femei; Declarația de la Beijing; Convenția de la Istanbul; Rezoluția Adunării Generale a ONU, „Transformarea 

lumii în care trăim: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”. 
3 Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, titlul III;  Tratatul privind Uniunea Europeană, art. 2, 3; Tratatul 

privind funcționarea Uniunii Europene, art. 8, 9, 10, 153 și 157 
4 Directiva privind egalitatea de tratament între bărbați și femei4, Directiva 79/7/CEE - egalitatea de tratament între 

bărbați și femei în domeniul securității sociale, Directiva 92/85/CEE  - îmbunătățirea siguranței și securității la locul de 

muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează, Directiva 2004/113/CE  - egalitatea 

de tratament între femei și bărbați pentru accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii, 

Directiva 2010/18/UE  - concediul pentru creșterea copilului, Directiva 2010/41/EC - egalitatea de tratament între 

bărbații și femeile care desfășoară activități independente. 
5 Directiva a fost aprobată la 13 iunie 2019 - https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2019/06/13/better-work-life-balance-for-parents-and-carers-in-the-eu-council-adopts-new-rules/  

http://cdep.ro/afaceri_europene/CE/2020/COM_2020_152_RO_ACTE_f.pdf
https://beijing20.unwomen.org/~/media/headquarters/attachments/sections/csw/pfa_e_final_web.pdf
https://data.em2030.org/2019-sdg-gender-index/explore-the-2019-index-data/
https://data.em2030.org/2019-sdg-gender-index/explore-the-2019-index-data/
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646194
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:ro:PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2-b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A31976L0207
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/directiva-79-7.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/Directiva-92-85-CEE.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/Directiva-2004-113-CE.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/Directiva-2010-18-CE.pdf
https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/Directiva-CE-41-2010-privind-egalitatea-de-tratament-a-lucratorilor-ro.pdf
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/13/better-work-life-balance-for-parents-and-carers-in-the-eu-council-adopts-new-rules/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/06/13/better-work-life-balance-for-parents-and-carers-in-the-eu-council-adopts-new-rules/
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femeilor și a independenței economice a acestora
6
; inițiativele Comisiei Europene se 

înscriu în direcțiile trasate în cadrul Pilonului European al Drepturilor Sociale.  

Noua Comisie a identificat egalitatea de gen ca temă și obiectiv major; în programul său 

politic, președintele Ursula von der Leyen a promis o nouă strategie pentru egalitatea de 

gen. Comisia a publicat deja foaia de parcurs pentru prioritățile anunțate.  

Ceea ce trebuie subliniat, în contextul creat de pandemia de coronavirus, este acțiunea 

concertată la nivelul UE pentru combaterea violenței împotriva femeilor și pentru a 

preveni creșterea deprivării materiale ca urmare a crizei economico-sociale actuale.  

 

2. CONŢINUT 

Obiectivele-cheie ale Strategiei sunt eradicarea violenței de gen și combaterea 

stereotipurilor de gen, reducerea diferențelor de gen pe piața muncii și a diferențelor  

salariale și de pensie dintre bărbați și femei, atingerea echilibrului de gen în procesul 

decizional și în reprezentarea la nivel politic.  

Noutatea constă în aceea că Strategia va fi pusă în aplicare utilizând caracterul 

intersecțional – combinația elementelor de gen cu alte caracteristici personale sau 

identități și modul în care aceste intersecții contribuie la experiențe unice de discriminare 

– ca principiu transversal. 

Conţinut 

 Eliminarea violenței și a stereotipurilor. 

Principalele acțiuni propuse, în acest scop, sunt: 

 eliberarea femeilor și a fetelor de violența și hărțuirea pe motiv de gen; 

 combaterea stereotipurilor de gen în societate.  

Comisia invită Consiliul să finalizeze procesul de aderare a UE la Convenția de la 

Istanbul și să asigure ratificarea rapidă a convenției de către UE. 

Comisia invită, de asemenea, statele membre să: 

 ratifice și să pună în aplicare Convenția de la Istanbul; 

 să ratifice și să pună în aplicare Convenția OIM pentru a combate violența și 

hărțuirea în lumea muncii; 

 să pună în aplicare prevederile directivelor care protejează victimele violenței 

bazate pe gen; 

 să colecteze și să raporteze în mod sistematic date cu privire la violența bazată pe gen; 

 să sprijine societatea civilă și serviciile publice în acțiunile de prevenire a 

violenței bazată pe gen și stereotipurilor de gen, inclusiv cu ajutorul finanțării UE 

disponibile în cadrul programului „Drepturi și valori” (2021-2027). 

 Prosperitate într-o economie bazată pe egalitatea de gen 

Principalele acțiuni propuse, în acest scop, sunt: 

 garantarea remunerației egale pentru muncă egală - prezentarea de măsuri cu 

caracter obligatoriu privind transparența salarială, până la sfârșitul anului 2020; 

 asigurarea funcționării în practică a normelor UE privind echilibrul dintre viața 

profesională și cea privată. 

                                                 
6 Rosamund Shreeves, Martina Prpic, Beijing Platform for Action 25-year review and future priorities, European 

Parliamentary Research Service, 2020 - 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646194/EPRS_BRI(2020)646194_EN.pdf  

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_ro.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say
https://www.europarl.europa.eu/committees/ro/femm/home/highlights
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646194/EPRS_BRI(2020)646194_EN.pdf
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Comisia a lansat consultări publice pe respectiva tematică și va prezenta măsuri 

obligatorii privind transparența remunerării până la sfârșitul anului 2020. La sfârșitul 

anului 2020, Comisia va lansa procesul de consultare pentru o carte verde privind îmbătrânirea. 

Comisia invită statele membre: 

 să transpună Directiva privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată și să 

pună în aplicare în mod corespunzător legislația UE privind egalitatea de gen și dreptul muncii; 

 să dea curs concluziilor Consiliului din iunie 2019 privind „Eliminarea 

diferențelor de remunerare dintre femei și bărbați: „politici și măsuri esențiale”; 

  să asigure investiții adecvate în educația copiilor preșcolari, în serviciile de 

îngrijire și cele de îngrijire pe termen lung, inclusiv investiții din fondurile UE 

disponibile; 

  să pună în aplicare Declarația ministerială de angajament privind „Femeile în 

sectorul digital”. 

 Reprezentare egală în posturile de conducere, în toate sectoarele societății 

Principalele acțiuni propuse, în acest scop, sunt: 

 reprezentare mai echilibrată a femeilor și bărbaților în funcții de decizie-; 

 încurajarea participării mai echilibrate a femeilor și bărbaților în toate sectoarele 

economice, pentru o mai mare diversitate la locul de muncă. 

Comisia invită Parlamentul European și Consiliul: 

 să adopte Propunerea de directivă privind îmbunătățirea situației privind 

echilibrul de gen în organele de conducere; 

  să adopte măsuri de îmbunătățire a situației privind echilibrul de gen în posturile 

de conducere.  

 Comisia invită statele membre: 

 să transpună și să pună în aplicare Directiva privind îmbunătățirea echilibrului de 

gen în organele de conducere, odată ce va fi adoptată; 

 să elaboreze și să pună în aplicare strategii de creștere a numărului de femei în 

posturi de decizie în politică și în procesul de elaborare a politicilor. 

 Integrarea dimensiunii de gen și o perspectivă intersecțională în politicile UE 

Comisia va aborda, în cadrul acțiunilor de integrare a perspectivei de gen, domeniile 

transport, energie, agricultură, schimbări climatice, digitalizare.  

De asemenea, Comisia a propus o finanțare specifică în cadrul viitorului buget 

multianual, astfel încât proiectele privind egalitatea de gen vor fi sprijinite și finanțate 

prin mai multe programe ale Uniunii. 

 

3. POZITII ALE ALTOR INSTITUȚII/PARTENERILOR SOCIALI 

Înainte de adoptarea propunerii 

 Parlamentul European 

 În legislatura 2014-2019, Parlamentul European a adoptat o poziție clară și a 

solicitat, în repetate rânduri, un cadru european mult mai strict pentru promovarea 

egalității de gen. 

 Actualul Parlament și-a reiterat poziția: 

 Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la egalitatea de 

gen și politicile fiscale în UE; 

 Rezoluția Parlamentului European din 20 ianuarie 2020 referitoare la diferența de 

remunerare între femei și bărbați; 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0014_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0014_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0083_RO.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2020-0083_RO.html
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 În ianuarie 2020, Parlamentul European a solicitat Comisiei un pachet de măsuri 

sociale adresat grupurilor celor mai vulnerabile din societate; 

 Consiliul Uniunii Europene 
 În 2018, miniștrii responsabili cu egalitatea de gen din statele membre (cu 

excepția Ungariei), au semnat declarația comună „Egalitatea de gen ca prioritate a UE în 

prezent și în viitor”; 

 în Agenda strategică 2019-2024, Consiliul UE a subliniat din nou necesitatea 

asigurării de drepturi și oportunități egale pentru bărbați și femei; 

 Programul actualei Președinții a Consiliului a subliniat din nou necesitatea unei 

strategii pentru egalitatea de gen. 

 Alte instituții europene/Parteneri sociali  

Poziționările au fost exprimate în răspunsurile date consultării publice inițiate de Comisia 

Europeană și în cadrul discuțiilor cu societatea civilă și organismele consultative ale UE
7
.  

Comitetul economic și social european, în avizul „Egalitatea de șanse între femei și 

bărbați pe piețele europene ale forței de muncă” a reiterat necesitatea unei strategii 

europene integrate și ambițioase „pentru abordarea obstacolelor sistemice și structurale, 

care să conducă la politici, măsuri și programe de finanțare ale UE adecvate pentru a 

contribui la egalitatea între femei și bărbați, promovând astfel realizarea într-o mai mare 

măsură a unei independențe economice egale pentru femei și bărbați. Aceasta ar contribui 

și la punerea în aplicare a Pilonului european al drepturilor sociale”. 

 

După adoptarea propunerii, Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen din 

Parlamentul European, într-un proiect de raport referitor la Strategia UE privind 

egalitatea de gen, a subliniat că: 

 inegalitatea de gen și discriminarea structurală au fost agravate de actuala pandemie; 

 obiectivele economice, sociale și de ocupare a forței de muncă ale UE pot fi 

îndeplinite numai dacă se ajunge la o egalitate de gen deplină; deci, egalitatea de gen 

trebuie să fie considerată un obiectiv universal și de importanță strategică; 

 întrucât strategia Comisiei a fost concepută cu posibilitatea unor modificări 

continue, Parlamentul European o va monitoriza constant și va propune acțiuni și măsuri 

suplimentare. 

De asemenea, Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen, în avizul referitor 

la orientările pentru bugetul pe 2021: 

 subliniază că integrarea dimensiunii de gen în buget trebuie să devină parte 

integrantă a procedurii bugetare în toate etapele sale și la toate liniile bugetare; 

 solicită mai multe investiții pentru a promova drepturile femeilor și fetelor; 

solicită să se aloce fonduri bugetare pentru a sprijini independența economică a femeilor 

prin intermediul programelor și fondurilor UE, cum ar fi COSME, Orizont 2020 și FEIS; 

 solicită monitorizarea cheltuielilor pentru egalitatea de gen prin prevederea unor 

linii bugetare separate pentru acțiuni specifice, prin stabilirea unor indicatori adecvați, 

prin evaluarea impactului și prin stabilirea unei metodologii specifice; 

 regretă că Comisia nu a inclus în propunerea sa un program specific privind 

egalitatea de gen și solicită să se aloce fonduri specifice și ambițioase în buget pentru a 

sprijini femeile care militează pentru drepturile omului. 

                                                 
7 Rosamund Shreeves,  Towards a new EU gender equality strategy, European Parliamentary Research Service, 2020 - 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646157/EPRS_ATA(2020)646157_EN.pdf 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/11/housing-urgent-action-needed-to-address-homelessness-in-europe
https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/11/housing-urgent-action-needed-to-address-homelessness-in-europe
http://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/10/Joint-Declaration.pdf
http://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/10/Joint-Declaration.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/39914/a-new-strategic-agenda-2019-2024-en.pdf
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/gender-equality-european-labour-markets-exploratory-opinion-european-parliament
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/gender-equality-european-labour-markets-exploratory-opinion-european-parliament
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/FEMM-PR-650408_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/FEMM-PR-650408_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/FEMM-AL-650378_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/FEMM-AL-650378_RO.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/646157/EPRS_ATA(2020)646157_EN.pdf
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4. SITUAȚIA ÎN ROMÂNIA 

Egalitatea de tratament şi interzicerea discriminării are valoare de principiu în Constituţia 

României şi în legislaţia naţională (art. 5 din Codul muncii). Principiul egalităţii de 

tratament în domeniul salarizării se regăsește atât în actele normative, cât şi în contractele 

colective de muncă. Principiul egalităţii de şanse şi tratament între bărbaţi şi femei este 

cuprins  în Legea nr. 202 din 2002, modificată prin Legea  nr 178/2018. 

Totuși, potrivit indicelui egalității de gen 2019, România se situează pe locul 25 în UE în 

ceea ce privește indicele egalității de gen, cu 54.5 din 100 de puncte. Scorul este cu 12.9 

puncte mai mic decât media UE. Între 2005 și 2017, România a înregistrat o creștere cu 

4.6 puncte și a înregistrat progrese în direcția egalității de gen într-un ritm mai lent decât 

în alte state membre. 

 

5. LINK-URI către documentele consultate 

 Declarația de la Beijing și platforma de acțiune pentru Beijing+5 Declarația politică 

și rezultatele [EN] 

 Informare a Serviciului de cercetare al PE: Platforma de acțiune de la Beijing după 

25 de ani și prioritățile viitoare [EN] 

 Prezentare a Comisiei Europene: Pilonul european al drepturilor sociale [RO] 

 Rezoluția Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 referitoare la egalitatea de 

gen și politicile fiscale în UE (2018/2095(INI)) [RO] 

 Propunere de Rezoluție depusă pe baza declarației Comisiei depusă în conformitate 

cu articolul 132 alineatul (2) din Regulamentul de procedură referitoare la diferența de 

remunerare între femei și bărbați (2019/2870(RSP)) [RO] 

 [EInformare a Parlamentului European: Locuințe: Sunt necesare acțiuni urgente 

pentru a aborda problema persoanelor fără adăpost din Europa  [EN] 

 nouă strategie strategică 2019-2024 [EN] 

 Aviz al CESE: Egalitatea de gen pe piețele forței de muncă europene [RO] 

 Comisia pentru drepturile femeilor și egalitatea de gen din Parlamentul European: 

Proiect de raport referitor la Strategia UE privind egalitatea de gen (2019/2169(INI)) 

[RO] 

 Legea nr. 178/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind 

egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 627 din 19 iulie 2018 [RO] 

 

 

  

Dana Honciuc 

05 mai 2020 
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