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Comisia pentru egalitatea de şanse                              Nr. 37/ 120/ 15.02.2010 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din ziua de 10 februarie 2010 
   

 
 

                       Miercuri, 10 februarie  2010 
 În  proiectul ordinii de zi s-a aflat dezbaterea publică cu tema: „Proiectul 

de lege privind sistemul unitar de pensii publice - egalizarea vârstei de 

pensionare între femei şi bărbaţi”. 

 La lucrările Comisiei au participat, ca invitaţi, din partea: 

- Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi 

(A.N.E.S.), doamna Maria Moţa - preşedinte, doamna Andra Croitoru- consilier, 

domnul Dan Moldovan - consilier; 

- Avocatului Poporului, domnul Mihail Gondoş - adjunct; 

- Institutului Naţional de Statistică (I.N.S.), domnul Cristian Stănică- 

vicepreşedinte, doamna Andoria Ioniţă- director adjunct; 

- Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, doamna Corina Comşa- 

consilier principal; 

- Asociaţiei Femeilor Antreprenor din România, doamna Maria Grapini- 

preşedinte; 

- Blocului Naţional Sindical, doamna Mariana Kniesner - vicepreşedinte;  

- Patronatului Român, domnul  Călin Heput - vicepreşedinte; 

- CNSLR- Frăţia, domnul Corneliu Constantinoaia - secretar;  

- Confederaţiei Patronale din Industria României, domnul Marin Ion- consilier; 
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- Centrului Filia, doamna Oana Băluţă - preşedintă; 

- Centrului de Resurse Juridice doamna Delia Luiza Niţă - manager program 

antidiscriminare; 

Au mai participat: 

- doamna Mariana Câmpeanu, fost Ministru al Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale; 

- doamna Maria Barna, deputat; 

- domnul Kerekes Károly, deputat; 

- domnul Cornel Ghiţă , deputat. 

 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a mulţumit doamnelor şi domnilor 

prezenţi pentru că au dat curs invitaţiei. Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi a organizat dezbaterea privind egalizarea vârstei de pensionare între femei şi 

bărbaţi având în vedere că Guvernul a elaborat proiectul de lege privind sistemul unitar 

de pensii publice, care urmează să intre în procedură parlamentară. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a făcut menţiunea că, deşi Ministerul 

Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a fost invitat la dezbatere (conform adresei nr. 37/88 

din 8.02.2010), nu a participat, informând în scris Comisia despre aceasta (adresa nr. 

43/CC/10.02.2010). 

Discuţia a plecat de la prevederile cuprinse în Proiectul de Lege privind sistemul 

unitar de pensii publice, conform cărora „Vârsta standard de pensionare este de 65 de 

ani, atât pentru femei, cât şi pentru bărbaţi. Atingerea acestei vârste se realizează prin 

creşterea vârstelor standard de pensionare, conform eşalonării prevăzute în anexa nr. 5.” 

Referitor la proiectul de lege sus menţionat, există foarte multe aspecte care 

necesită discuţii, dar specificul activităţii comisiei impune doar discutarea prevederilor 

referitoare la egalizarea vârstei de pensionare între femei şi bărbaţi, a arătat doamna 

preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 

Totodată domnia sa a precizat că în activitatea legislativă s-a constatat de foarte 

multe ori că se invocă argumentul armonizării actelor normative cu legislaţia europeană, 

fără a se prezenta tabelele de concordanţă. Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a 

informat că nu poate fi de acord cu aceasta şi că nu va mai accepta astfel de motivaţii în 

cadrul lucrărilor Comisiei.  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a subliniat faptul că reglementarea 

vârstei de pensionare este atributul organelor legiuitoare naţionale, directivele europene 
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neaducând atingere dispoziţiilor naţionale de stabilire a vârstei de pensionare. De 

asemenea, domnia sa a întrebat reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de 

Şanse între Femei şi Bărbaţi (A.N.E.S.) dacă au avizat proiectul de lege sub aspectul 

respectării egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi , aşa cum prevede 

legea. 

Doamna Maria Moţa a precizat că nu a primit spre avizare proiectul de Lege, dar 

în urma discuţiilor avute la A.N.E.S. săptămâna trecută, în cadrul Grupului de lucru 

privind egalitatea de gen, a analizat proiectul de lege, inclusiv cu privire la aspectele 

aflate în dezbatere astăzi. 

Referitor la egalizarea vârstei de pensionare şi stabilirea acesteia la 65 de ani, 

aceasta este tendinţa, manifestă deja în foarte multe state europene (Italia, Belgia, 

Spania,  Finlanda, etc). 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a arătat că, referitor la vârsta de 

pensionare, nu ar trebui să comparăm România cu alte state din  Europa, având în 

vedere că există diferenţe  privind speranţa de viaţă la naştere şi condiţiile de muncă şi 

viaţă între România şi Uniunea Europeană (România -2008: speranţa de viaţă la bărbaţi 

era de 69,49 ani, iar la femei de 76,68 ani. În UE -ca medie -2006: speranţa de viaţă la 

bărbaţi era de 75,84 ani, iar la femei 82,00 ani (sursa INS)). De asemenea, domnia sa a 

menţionat că proiectul de lege aste fundamentat pe un studiu al Băncii Mondiale, care 

utilizează alte date statistice.  

Doamna deputat Maria Barna a solicitat A.N.E.S. punctul de vedere oficial şi în 

scris, cu privire la vârsta de pensionare şi egalizarea acesteia, care să fie transmis 

Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. 

În continuare a luat cuvântul doamna Maria Grapini care a mulţumit pentru 

invitaţie, a menţionat că a colaborat cu Comisia şi în legislatura anterioară şi a precizat 

următoarele: 

- în cadrul intreprinderilor din industria uşoară, 80 % din forţa de muncă este 

reprezentată de femei, iar în întreprinderea pe care o conduce lucrează 500 de 

femei; 

- România are o stuctură de femei angajate diferită de cea europeană, cu multe 

femei angajate în industrie, cu condiţii de muncă şi viaţă diferite, care conduc la 

un grad de solicitare şi uzură avansat al lucrătoarelor, precum şi o altă 

structură demografică şi profesională; 
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- în cazul stabilirii vârstei de pensionare pentru femei la 65 de ani, antreprenorul 

ar putea fi pus în situaţia de a reconsidera forţa de muncă, datorită cerinţelor 

profesionale neadaptate vârstei, femeile fiind cele mai expuse disponibilizărilor; 

- domnia sa nu este de acord cu egalizarea vârstei de pensionare, neexistând 

argumente justificate pentru a se trece la egalizare şi consideră că trebuie 

asigurată opţiunea de flexibilizare a vârstei de pensionare; 

Doamna Oana Băluţă a susţinut argumentaţia doamnei Maria Grapini şi a adus 

în sprijin şi altele, rezultând din nevoia de armonizare a vieţii profesionale cu viaţa de 

familie, respectiv flexibilizarea vârstei de pensionare pentru femeile care au născut şi 

îngrijit copii sau persoane cu dizabilităţi, aceasta fiind o formă de recunoaştere a rolului 

multiplu pe care femeia îl are pe parcursul vieţii sale.  Domnia sa a considerat ca fiind 

necesar şi obligatoriu angajamentul Guvernului fată de cetăţenii săi (femei si bărbaţi) 

privind serviciile sociale şi de îngrijire bătrâni şi copii. De asemenea, doamna Oana 

Băluţă a subliniat faptul că egalitatea de şanse şi tratament face parte din drepturile 

omului, fiind principiu european şi constituţional, prevăzut în tratate şi legislaţia 

europeană şi naţională, care trebuie aplicat.  

Doamna Delia Luiza Niţă a susţinut punctele de vedere exprimate anterior, 

considerând că fiecare stat trebuie să-şi construiască soluţii legislative proprii şi nu să 

copieze pe cele ale altor state, de asemenea, să aibă în vedere jurisprudenţa CEDO în 

materie de discriminare. Domnia sa a arătat că punctul de vedere al organizaţiei pe care 

o reprezintă este de menţinere a vârstei de pensionare de 60 de ani pentru femei, cu 

posibilitatea de opţiune pentru continuarea activităţii până la 65 de ani, fără obstacole şi 

îngrădiri de natură birocratică. 

În continuare a luat cuvântul domnul deputat Kerekes Károly care a arătat că 

este necesară reformarea sistemului public de pensii pentru a se putea asigura 

sustenabilitatea acestuia, dar ar trebui să existe posibilitatea ca femeile cu mai mulţi copii 

să se poată pensiona mai devreme, iar condiţiile de muncă şi de viaţă să se 

îmbunătăţească. De asemenea, a arătat ca trebuie avut în vedere gradul de ocupare 

actual al forţei de muncă feminine, inclusiv pentru femeile care au depăşit vârsta de 45 de 

ani. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak şi-a exprimat acordul pentru  

reformarea sistemului de pensii, dar a considerat că nu este oportună egalizarea 

vârstelor de pensionare având în vedere statutul femeii, condiţiile de muncă şi viaţă ale 

acesteia, precum şi speranţa de viaţa redusă faţă de alte state europene. 
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Domnul deputat Cornel Ghiţă a declarat că este nevoie stringentă de reforma 

sistemului de pensii, impunându-se o analiză elaborată, echilibrată, care să ţină cont de 

indicatori statistici, precum şi de reacţia societăţii civile. 

Doamna Mariana Câmpeanu a arătat de la bun început că dezbaterea acestui 

subiect nu trebuie politizată ci abordată în mod profesionist, având în vedere că este 

vorba de o lege fundamentală pentru societatea românească, cu implicaţii deosebite 

asupra generaţiilor actuale şi viitoare ale României, şi nu o situaţie conjuncturală, impusă 

de dificultăţi bugetare. Trebuie avut în vedere faptul că, în România, există în prezent 2 

milioane de persoane neasigurate, preponderent din mediul rural. Domnia sa a arătat că 

în lege apare sintagma „contribuţia datorată”, nu „contribuţia plătită”, bugetul având 

dificultăţi pentru că sunt drepturi care nu au în spate contribuţia plătită. De asemenea,  a 

precizat că, dacă nu există egalitate de şanse şi tratament în viaţa reală, nu se pot pune 

aceleaşi condiţii privind vârsta de pensionare, societatea românească fiind caracterizată 

prin misoginism, sarcinile în familie şi gospodărie fiind asumate în principal de către 

femei. Totodată, a menţionat că alte directive şi recomandări europene, de exemplu în 

ceea ce priveşte ocuparea forţei de muncă, nu se respectă. În continuare, doamna 

Mariana Câmpeanu a arătat că legea nu este consecventă, nu ţine cont de diferenţele 

dintre categoriile socio – profesionale ( de exemplu, armata, personalul sanitar, etc.). Nu 

trebuie eliminată ideea ca, atunci când condiţiile din România vor fi la nivelul celor din 

Uniunea europeană, să  se egalizeze vârsta de pensionare, cu posibilitatea pentru femei 

de a opta pentru a rămâne în câmpul muncii până la 65 ani, legea trebuind să fie 

interpretată şi din punct de vedere uman, nu numai din punct de vedere contabil. 

În continuarea discuţiilor, domnul Marin Ion a arătat că, în condiţiile majorării 

vârstei de pensionare, va creşte numărul beneficiarilor de pensii de invaliditate, patronatul 

susţinând dreptul femeii de a opta, în funcţie de situaţia profesională, materială, condiţii 

de muncă şi de sănătate. 

Domnul Mihail Gondoş a arătat că instituţia Avocatul Poporului este receptorul 

nemulţumirilor cetăţenilor faţă de instituţii şi de aplicarea legilor, petiţiile primite fiind foarte 

numeroase. În opinia domniei sale, legislaţia în domeniul pensiilor trebuie să aibă 

predictibilitate, să aibă aplicabilitate pe o perioadă îndelungată, neputând face obiectul 

schimbării precum legislaţia în domeniul salarizării. Domnia sa a adăugat faptul că este 

necesară corelarea legislaţiei interne cu cea europeană, cu particularizare la 

problematica internă a ţării. 
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Doamna Mariana Kniesner a prezentat propunerea celor 5 mari confederaţii 

sindicale cu privire la proiectul legii pensiilor, la care au formulat amendamente, 

sindicatele manifestându-se împotriva stabilirii vârstei de pensionare la 65 de ani. În 

continuare a precizat faptul că: 

- sunt directive europene neaplicate, inclusiv în ceea ce priveşte egalitatea de 

şanse în domeniul salarizării, reprezentării femeilor în funcţie de decizie şi a 

discriminărilor încă existente faţă de femei; 

- nu există servicii sociale pentru reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de 

familie; 

- proiectul de lege prevede penalizarea exagerată a pensiei anticipate, fără a 

ţine cont de stagiul de cotizare realizat; 

- pensiile vor scădea prin aplicarea proiectului de lege, sistemul trebuind să fie 

schimbat peste câţiva ani; 

- trebuie să fie eliminate situaţiile care conduc la deficitul sistemului de pensii. 

Concluzia prezentată de doamna Mariana Kniesner a fost aceea că sindicatele 

susţin ca vârsta de pensionare să fie de 63 de ani pentru femei şi bărbaţi, cu un stagiu de 

cotizare de 32 de ani, cu posibilitatea reducerii vârstei pentru femeile care au născut şi 

îngrijit copii şi cu opţiune până la 65 de ani. 

Doamna vicepreşedinte Ileana Cristina Dumitrache a opinat că ar trebui mărită 

perioada în care să aibă loc egalizarea vârstei de pensionare între femei şi bărbaţi şi a 

întrebat reprezentanţii ONG-urilor dacă exista studii cu privire la evoluţia situaţiei femeii în 

societatea românească. 

Domnul Cornel Constantinoaia a arătat că diferenţa de vârstă de pensionare nu 

reprezintă cauza deficitului fondului de pensii din România, neexistând un curent de 

opinie favorabil egalizării vârstei de pensionare, ci mai degrabă privind acordarea de 

şanse femeii de a avea  o carieră. De asemenea a precizat că pentru fundamentarea şi 

funcţionarea sistemului de pensii trebuie utilizate date statistice adecvate şi corecte, 

proiectul de lege conţinând foarte multe neclarităţi. 

Domnul Cristian Stănică a precizat că I.N.S. oferă publicaţii şi lucrări statistice care 

surprind disparităţile dintre femei şi bărbaţi, în domeniile demografiei, economiei, piaţa 

muncii, reconcilierea vieţii profesionale cu viaţa de familie, etc. şi că este util pentru 

tematica dezbătută să se facă o comparaţie realistă între state privind gradul de ocupare 

pe vârste a femeii şi vârsta de pensionare. La întrebarea doamnei preşedintă Cristina 
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Ancuţa Pocora, dacă s-au solicitat  I.N.S. date statistice pentru fundamentarea proiectului 

de lege, domnul Cristian Stănică a răspuns că, din câte cunoaşte, nu s-au solicitat.  

Doamna Maria Moţa a menţionat că A.N.E.S. a primit plângeri în favoarea 

prelungirii vârstei de pensionare, care reclamau discriminare, sugerând luarea în calcul şi 

a unor astfel de situaţii. 

Domnia sa a arătat că, din datele statistice rezultă o schimbare de atitudine în 

împărţirea rolurilor în familie, 20% dintre taţi optând pentru concediu pentru creşterea 

copilului. 

Doamna Corina Comşa a arătat că la C.N.C.D. nu au existat plângeri pe aspecte 

legate de vârsta de pensionare ci doar pe diferenţe de salarii şi diferenţe de pensie şi a 

opinat că trebuie să existe posibilitatea de opţiune privind vârsta de pensionare. 

Doamna Delia Niţă a subliniat faptul că, în societatea românească şi în politică, 

asistăm la o creştere accentuată a misoginismului iar în ceea ce priveşte drepturile şi 

statutul femeii, este vorba de involuţie. De asemenea, opinează că situaţia femeilor nu 

poate fi îmbunătăţită, atâta timp cât cei care fac politică şi politici publice, nu înţeleg 

drepturile omului, respectiv drepturile femeii şi nu investesc în resursa umană pe timp de 

criză. În final, doamna Delia Niţă a recomandat femeilor cu vizibilitate publică să nu mai 

accepte misoginismul şi să aibă reacţii faţă de manifestările misogine. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a solicitat A.N.E.S. şi C.N.C.D. să 

transmită la Comisie  punctul de vedere oficial cu privire la egalizarea vârstei de 

pensionare între femei şi bărbaţi şi a informat membrii Comisiei că sinteza dezbaterii va fi 

transmisă Guvernului şi Comisiilor pentru muncă din Parlament. Ca membră a Comisiei 

pentru muncă şi protecţie socială, domnia sa a subliniat faptul că va insista pentru o 

dezbatere pe fond a proiectului de lege, în formulă lărgită, cu participarea societăţii civile. 

În urma dezbaterilor, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a concluzionat: 

- se înregistrează diferenţe mari între România şi Uniunea Europeană în privinţa 

speranţei de viaţă, condiţiilor existente pe piaţa muncii, nivelului de salarizare, 

nivelului de trai,  precum şi locului şi rolului femeii în societate; 

- în România vom putea vorbi despre egalizarea vârstei de pensionare atunci 

când vor fi create condiţiile de egalitate reală între femei şi bărbaţi în ceea ce 

priveşte toate aspectele vieţii profesionale şi de familie; 

- vârsta de pensionare pentru femei ar trebui să fie stabilită la minim 60 sau 63 

de ani, cu opţiunea de a se lucra până la 65 de ani, fără să se aplice penalităţi 
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şi fără a se interpune obstacole de natură administrativă în calea exercitării 

opţiunii. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 

 

În ziua de 10 februarie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache–

vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, doamna deputat Pető 

Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat 

Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana 

Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian 

Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat Mugurel 

Surupăceanu, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

. 

 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
 
                  

                  SECRETAR   
 

                                                          Pető Csilla-Maria 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Intocmit:  
                                                                                                                                                                     Lucia- Cornelia LEPǍDATU, 
                                                                                                                                                                     Consilier parlamentar 
  
                            Cristina CONSTANTIN, 
                                                                                                                                                                     Expert parlamentar 
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