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Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. I. Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83 din 4 decembrie 2012 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. 839 din 13
decembrie 2012, cu următoarele modificări şi completări:
1. La articolul I punctul 16, titlul capitolului V se modifică şi va avea următorul cuprins:
CAPITOLUL V Abordarea integrată de gen în politicile naţionale"
2. La articolul I punctul 17, partea introductivă a alineatului (2) al articolului 231 se
modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin structura de
specialitate, respectiv Direcţia egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, are în domeniul
egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi următoarele atribuţii:".
3. La articolul I, după punctul 17 se introduc patru noi puncte, punctele 171-174, cu
următorul cuprins:
171. La articolul 31, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Art. 31. (1) Se înfiinţează Comisia naţională în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi,
denumită în continuare CONES, care îşi desfăşoară activitatea în coordonarea Ministerului
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(2) Secretarul de stat coordonator al activităţii în domeniul egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi este preşedintele CONES.
(4) Componenţa CONES este propusă de preşedintele acesteia, cu consultarea autorităţilor
publice, organizaţiilor şi asociaţiilor prevăzute la alin. (3), şi se aprobă prin decizie a primministrului.»
172. La articolul 31, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu
următorul cuprins:
«(41) Atribuţiile CONES, inclusiv cele prevăzute de prezenta lege, sunt prevăzute în
regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, elaborat de către Direcţia egalitate de
şanse între femei şi bărbaţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi
Persoanelor Vârstnice, avizat de membrii CONES şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.»
173. La articolul 31, alineatele (6)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
«(6) Reuniunile CONES se desfăşoară semestrial la sediul Ministerului Muncii, Familiei,
Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. Secretariatul CONES este asigurat de Direcţia
egalitate de şanse între femei şi bărbaţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
(7) În cadrul reuniunilor, CONES analizează rapoartele periodice transmise de comisiile
judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi (COJES) şi decide asupra măsurilor necesare pentru eliminarea deficienţelor în
asigurarea egalităţii de şanse între sexe, constatate în teritoriu, în anumite domenii de
activitate.
(8) Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice prezintă,
semestrial, comisiilor parlamentare pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi
raportul privind activitatea desfăşurată şi utilizarea fondurilor bugetare şi extrabugetare,
precum şi planul anual de măsuri adoptat de fiecare instituţie membră a CONES pentru
promovarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în domeniul sectorial de activitate.»
174. La articolul 32, alineatele (3), (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
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«(3) Atribuţiile COJES sunt prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare al
comisiilor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între
femei şi bărbaţi, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
(5) Rapoartele sunt înaintate de către preşedintele COJES Direcţiei egalitate de şanse între
femei şi bărbaţi din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice, pentru a fi dezbătute în şedinţele CONES, precum şi pentru a fi date publicităţii.
(6) Preşedintele COJES este persoana desemnată din cadrul agenţiei judeţene pentru plăţi
şi inspecţie socială, respectiv al Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului
Bucureşti, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare al comisiilor
judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, în domeniul egalităţii de şanse între femei şi
bărbaţi.»"
4. La articolul I, punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
18. La articolul 33, partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
Art. 33. Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia egalitate
de şanse între femei şi bărbaţi, asigură respectarea şi exercită controlul asupra aplicării
prevederilor prezentei legi în domeniul său de activitate, prin instituţiile aflate în
subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea sa, care au în responsabilitate aplicarea de
măsuri de promovare a egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi de
eliminare a discriminării directe şi indirecte bazate pe criteriul de sex, după cum urmează:
b) Casa Naţională de Pensii Publice asigură aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul administrării şi gestionării
sistemului public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;»".
5. La articolul I, după punctul 18 se introduc două noi puncte, punctele 181 şi 182, cu
următorul cuprins:
181. La articolul 33, litera d) se abrogă.
182. La articolul 33, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«e) Direcţia protecţia copilului asigură aplicarea măsurilor de respectare a egalităţii de
şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul combaterii violenţei în familie;»".
6. La articolul I, după punctul 21 se introduce un nou punct, punctul 211, cu următorul
cuprins:
211. La articolul 39, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«(2) În cazul în care această sesizare/reclamaţie nu a fost rezolvată la nivelul angajatorului
prin mediere, persoana angajată care prezintă elemente de fapt ce conduc la prezumţia
existenţei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex în domeniul
muncii, pe baza prevederilor prezentei legi, are dreptul atât să sesizeze instituţia
competentă, cât şi să introducă cerere către instanţa judecătorească competentă în a cărei
circumscripţie teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa, respectiv la secţia/completul pentru
conflicte de muncă şi drepturi de asigurări sociale din cadrul tribunalului sau, după caz,
instanţa de contencios administrativ, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii
faptei.»"
Art. II. (1) În tot cuprinsul Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între
femei şi bărbaţi, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 1 martie
2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege,
sintagma "Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale" se înlocuieşte cu sintagma
"Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice", iar sintagma
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"Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului" se înlocuieşte cu sintagma
"Ministerul Educaţiei Naţionale".
(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, preşedintele
Comisiei naţionale în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi (CONES) propune
componenţa acesteia, care se aprobă prin decizie a primministrului. CONES este legal
constituită la data publicării deciziei prim-ministrului în Monitorul Oficial al României, Partea
I.
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75
şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
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