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Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din zilele  de 12 şi 13 martie 2013 
 

 

În proiectul ordinii de zi din zilele de 12 şi 13 martie 2013 au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea în fond a proiectului de Lege pentru abrogarea alin.(2)-(4) ale 

art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului 

egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii 

şi furnizarea de bunuri şi servicii (PLx. 66/2013); 

2. Studiu individual: Raportul de activitate al Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării pe anul 2011. 

 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

- din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, 

domnul Sorin Botezatu. 

- din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (CSA), doamna Cristina Zgonea, 

director adjunct. 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Liliana Mincă, care a declarat 

deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de 

convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa a supus la vot proiectul 

ordinii de zi, precizând că aceasta a fost propusă de biroul Comisiei. Ordinea de zi a fost 

aprobată cu unanimitate de voturi. 



 2

Doamna preşedinte Liliana Mincă a arătat că dezbaterea asupra proiectului de Lege 

pentru abrogarea alin.(2)-(4) ale art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.61/2008 

privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce 

priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii (PLx. 66/2013) a fost 

necesar a fi reluată întrucât Comisia a fost sesizată de Departamentul Legislativ al Camerei 

Deputaţilor, printr-o Notă care semnalează că prevederile adoptate de Senat sunt 

neconstituţionale, deoarece încalcă principiul neretroactivităţii legii, statuat de art.15 alin.(2) 

din Constituţia României, republicată.  

Doamna preşedinte a dat cuvântul domnului director Sorin Botezatu, care a precizat  

că proiectul de lege a fost generat de o Hotărâre a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 

(CJUE), ce a impus o modificare a Directivei 2004/113/CE privind implementarea 

principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri 

şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii. Proiectul ar fi trebuit să fie adoptat înainte de 21 

decembrie 2012, el fiind depus la Senat anterior acestei date, în prezent aflându-ne în 

situaţia depăşirii acestui termen. Domnul Sorin Botezatu a precizat că partea tehnică 

referitoare la transpunerea principiului nediscriminării pe criteriul sex în prime şi asigurări a 

fost asigurată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Astfel, în luna decembrie 2012 

CSA a emis un comunicat de presă prin care a arătat că în cadrul grupului de lucru CSA-

UNSAR au fost dezbătute implicațiile hotărârii CJUE și analizate măsurile care trebuie 

luate. Ca urmare, Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare Reasigurare a anunţat că 

societăţile de asigurare/reasigurare membre sunt pregătite să asigure implementarea 

principiului egalităţii de tratament în acord cu Hotărârea CJUE. De asemenea, domnia sa a 

precizat că există o scrisoare a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor adresată 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin care se 

confirmă că,  începând cu data de 21 decembrie 2012, în toate contractele nou încheiate, 

utilizarea elementului sex  ca factor în calcularea primelor şi beneficiilor, în cadrul serviciilor 

de asigurare şi a serviciilor financiare conexe, nu determină diferenţe în materie de prime şi 

beneficii pentru persoana asigurată, în conformitate cu  Hotărârea Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene din 1 martie 2011. În final, domnul Sorin Botezatu a mai menţionat că, 

referitor la prevederile art.II alin (2), ar trebui păstrat termenul prevăzut pentru contractele 

nou încheiate. 

Doamna Cristina Zgonea, director adjunct CSA, a precizat că menţine punctul de 

vedere exprimat în adresa transmisă Ministerului Muncii, urmând ca, ulterior abrogării 

alin.(2)-(4) ale art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.61/2008 CSA să modifice 

legislaţia proprie în domeniu.  
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Membrii Comisiei au formulat şi susţinut o serie de amendamente la art.I. şi art.II din 

proiectul de lege, în sensul eliminării termenului retroactiv prevăzut în textul adoptat de 

Senat.  

Doamna preşedintă Liliana Mincă a supus la vot amendamentele de la art.I. şi art.II 

din proiectul de lege, acestea fiind admise cu unanimitate de voturi. La poziţia 1, Titlul Legii, 

s-a înregistrat o abţinere, respectiv a domnului deputat Gheorghe Florin. 

În urma supunerii la vot a proiectului de lege în ansamblu, membrii comisiei au 

hotărât, cu  unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor raportul de  

adoptare a  proiectului  de Lege pentru abrogarea alin.(2)-(4) ale art.7 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament 

între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri 

şi servicii, cu amendamentele admise. 
Miercuri, 13 martie 2013, membrii Comisiei s-au documentat cu privire la  Raportul 

de activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării pe anul 2011. 

 
În zilele de 12 şi 13 martie 2013, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Liliana Mincă - preşedinte, domnul deputat Ştefan Petru Dalca - vicepreşedinte, 

doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă - vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe 

Firczak - secretar, domnul deputat Vlad Marcoci - secretar, doamna deputat Viorica Marcu, 

domnul deputat Florin Gheorghe şi domnul deputat Molnar Zsolt. 

Au absentat: domnul deputat Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul deputat Ludovic 

Orban, doamna deputat Adriana Doina Pană, doamna deputat Maria Andreea Paul şi 

doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora. 

 

          PREŞEDINTE                                                        
 

         Liliana MINCĂ                  
                      SECRETAR   

                                                                       Gheorghe Firczak 
 

                                                                                
            Şef birou – consilier parlamentar 
 Lucia Cornelia LEPĂDATU 
 
 
 
                                                                                                                                                        Întocmit, 
                                                                                                                                                       Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                       Cristina CONSTANTIN 
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