HOTARÂRE Nr. 266 din 26 februarie 2004
privind participarea echilibrata a femeilor si a barbatilor în cadrul echipelor de experti
trimise în misiune la Comisia Europeana
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 16 martie 2004
În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 21 din Legea nr.
202/2002 privind egalitatea de sanse între femei si barbati,
Guvernul României adopta prezenta hotarâre.
ART. 1
Prezenta hotarâre se aplica la desemnarea de catre autoritatile administratiei publice
centrale, locale sau de catre alte institutii publice a echipelor de experti care sunt trimise în
misiune la Comisia Europeana sau participa la lucrari organizate si desfasurate sub egida
Comisiei Europene.
ART. 2
(1) Participarea echilibrata a femeilor si a barbatilor în cadrul delegatiilor, misiunilor,
comisiilor sau a altor echipe de experti trimise în misiune la Comisia Europeana se asigura
prin desemnarea expertilor, astfel încât cel putin 40% din numarul membrilor echipei sa
fie persoane de acelasi sex.
(2) Autoritatile administratiei publice centrale sau locale ori alte institutii publice care
desemneaza participanti conform alin. (1) au obligatia de a aplica aceasta prevedere în
termen de cel mult 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.
ART. 3
Pentru desemnarea expertilor se utilizeaza aceleasi criterii de competenta pentru selectie
atât pentru expertii barbati, cât si pentru expertii femei.
ART. 4
(1) Pentru echipele de experti a caror componenta a fost stabilita anterior intrarii în
vigoare a prezentului act normativ, aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) se realizeaza în
termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, prin înlocuirea treptata a
expertilor suprareprezentati.
(2) Pentru selectia noilor experti desemnati se utilizeaza criterii de competenta identice
cu cele aplicate la selectarea expertilor înlocuiti.
ART. 5
(1) Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerul Integrarii Europene si
Comisia consultativa interministeriala în domeniul egalitatii de sanse între femei si barbati
elaboreaza anual un raport comun privind stadiul de aplicare a prevederilor prezentei
hotarâri.
(2) Primul raport comun se elaboreaza la 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei
hotarâri.
(3) Raportul comun se elaboreaza pe baza datelor care sunt furnizate de catre autoritatile
care au numit echipele de experti si cuprinde referiri la domeniile de participare la
actiunile desfasurate sub egida Comisiei Europene, numarul de misiuni totale si pe
domenii, numarul de experti participanti, cu evidentierea numarului de femei si de barbati,
precum si concluzii si recomandari privind participarea echilibrata a femeilor si barbatilor
în cadrul delegatiilor, misiunilor, comisiilor sau al altor echipe de experti trimise în
misiune la Comisia Europeana.

(4) Raportul se aproba prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si
familiei si al ministrului integrarii europene, care se publica în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
ART. 6
(1) În cazul în care autoritatile administratiei publice centrale sau locale ori alte institutii
publice desemneaza, pentru participare la misiuni la Comisia Europeana, echipe de
experti, fara respectarea prevederilor prezentei hotarâri, acestea elaboreaza pentru fiecare
misiune memorandumuri de motivatie pe care le transmit Ministerului Muncii,
Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerului Integrarii Europene.
(2) Memorandumurile de motivatie trebuie sa cuprinda domeniul de colaborare,
denumirea actiunii, motivatia participarii echipei de experti, criteriile de competenta
pentru selectionarea expertilor, motivatia dezechilibrului dintre numarul de femei si cel de
barbati din componenta echipei de experti desemnate.
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