
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                    Nr. 37/176/13.03.2013 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 
 
 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din data  de 05 martie 2013 
 

 

În proiectul ordinii de zi din data de 5 martie 2013 au fost înscrise următoarele 

puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) la 

art.8 din Legea nr.152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru 

Locuinţe (Plx. 50/2013);  

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice 

locale (Plx. 47/2013); 

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege 

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2012 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de 

mediator, precum şi pentru modificarea art.II din Legea nr.115/2012 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea 

profesiei de mediator (PLx. 37/2013); 

4. 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 
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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); 

5. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăţilor 

cotate la bursă şi măsuri conexe COM (2012) 614; 

6. Diverse - propunerea doamnei deputat Maria Andreea Paul de a publica 

lunar pe site-ul Camerei Deputaţilor un raport cu tema „Economia, educaţia, 

sănătatea şi politica la feminin în România”. 

 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

- din partea Ministerului Justiţiei, doamna Maria Nicoleta Miclăuş Bădin, 

consilier; 

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

Vârstnice, doamna Georgeta Bratu, Secretar de stat şi doamna Cecilia Sebe, şef 

serviciu; 

- din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Daniela Şchiopu, şef 

serviciu; 

 

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. 

 

La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea alin.(1) la art.8 din Legea nr.152 din 15 iulie 1998 

privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe (Plx. 50/2013), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

 Supusă la vot, propunerea legislativă a întrunit două voturi „pentru” (domnul 

deputat Gheorghe Firczak şi domnul deputat Florin Gheorghe), patru voturi 

„împotrivă” (doamna deputat Liliana Mincă, domnul deputat Ştefan Petru Dalca, 

doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă şi domnul deputat Vlad Marcoci) şi o 

„abţinere” (domnul deputat Molnar Zsolt). Astfel, membrii Comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi, avizarea negativă a propunerii legislative. 
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La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.67/2004 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (Plx. 47/2013), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră decizională. 

Supusă la vot, propunerea legislativă a întrunit cinci voturi „împotrivă” 

(doamna deputat Liliana Mincă, domnul deputat Ştefan Petru Dalca, doamna deputat 

Gabriela-Maria Podaşcă, domnul deputat Vlad Marcoci şi domnul deputat Florin 

Gheorghe) şi două „abţineri” (domnul deputat Gheorghe Firczak şi domnul deputat 

Molnar Zsolt). Astfel, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea 

negativă a propunerii legislative. 

La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.90/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 

privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea 

art.II din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 

privind medierea şi organizarea profesiei de mediator (PLx. 37/2013), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi (cinci voturi „pentru” -

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

deputat Vlad Marcoci, domnul deputat Florin Gheorghe şi domnul deputat Molnar 

Zsolt şi două „abţineri” - doamna deputat Liliana Mincă şi domnul deputat Ştefan 

Petru Dalca), avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

La al patrulea punct pe ordinea de zi s-a aflat 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), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Doamna Secretar de stat Georgeta Bratu a arătat că România trebuie să 

modifice legislaţia în domeniu, respectiv 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, în sensul abrogării alineatelor (2) – (4) ale articolului 7 din Ordonanţa de 

urgenţă, precum şi aplicării principiului primelor şi beneficiilor unisex începând cu 

data de 21 decembrie 2012, în conformitate cu Hotărârea Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene din 1 martie 2011. De asemenea, domnia sa a precizat că Ordonanţa de 
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urgenţă nr.61/2008 modificată şi aprobată prin Legea nr.62/2009 transpune Directiva 

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. Domnia sa a susţinut forma adoptată de Senat, dat fiind că, prin Hotărârea  

din 1 martie 2011, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a stabilit că începând din 

data de 21 decembrie 2012 nu mai sunt aplicabile prevederile art.5 alin (2) al 

Directivei. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,  adoptarea  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, în forma adoptată de Senat. 
La al cincilea punct pe ordinea de zi s-a aflat propunerea de Directivă a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în 

rândul administratorilor neexecutivi ai societăţilor cotate la bursă şi măsuri conexe 

COM (2012) 614 cu care Comisia a fost sesizată pentru dezbatere pe fond în 

vederea redactării unui proiect de opinie. 

Propunerea de Directivă are ca obiect de reglementare mărirea în mod 

substanţial a numărului femeilor din organele de conducere ale întreprinderilor de pe 

întregul teritoriu al UE prin stabilirea unui obiectiv minim de 40 % în ceea ce priveşte 

prezenţa sexului subreprezentat în rândul administratorilor neexecutivi ai societăţilor 

cotate la bursele de valori şi prin obligarea întreprinderilor în care sexul 

subreprezentat constituie o proporţie scăzută în rândul acelor administratori să 

introducă criterii prestabilite, clare, formulate cu neutralitate şi lipsite de ambiguitate 

în procedurile de selecţie pentru posturile respective, în vederea îndeplinirii 

obiectivului menţionat. 

Doamna Georgeta Bratu, Secretar de stat în cadrul Ministerului Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a arătat că Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice a solicitat puncte de vedere din 

partea partenerilor sociali naţionali şi companiilor româneşti listate la bursă, 

trimiţându-li-se în acest sens un chestionar. Din analiza chestionarelor a rezultat că 

patronatele şi companiile consideră că nu sunt necesare măsuri obligatorii de 

creşterea a numărului de femei în consiliile de administraţie, cota de reprezentare 

trebuind să fie determinată pe criterii de competenţă profesională. Sindicatele 

consideră  că introducerea de măsuri obligatorii, obiective clare, termene limită şi 
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sancţiuni este eficientă.   România încă analizează implicaţiile acestui proiect şi se 

consultă cu partenerii sociali şi instituţiile vizate de acest proiect. Cât priveşte 

abordarea integratoare a egalităţii de gen, ţara noastră sprijină acest principiu, fiind 

foarte important să se înţeleagă că trebuie să primeze criteriul competenţei.  

Doamna preşedinte Liliana Mincă a arătat că este important să se ţină cont de 

competenţele profesionale, dar, din păcate, în foarte multe cazuri angajatorii nu ţin 

cont de acest criteriu, precizând că domnia sa a sprijinit în egală măsură femeile şi 

bărbaţii, criteriul principal fiind competenţa. De asemenea, domnia sa a opinat că ar 

trebui ca în instituţiile de stat să se impună o cotă care să asigure reprezentarea 

echilibrată. 

Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au 

hotărât, cu majoritate de voturi (o “abţinere” - domnul deputat Florin Gheorghe, restul 

voturilor “pentru”), întocmirea unui proiect de opinie favorabil propunerii de Directivă 

a Parlamentului European şi a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în 

rândul administratorilor neexecutivi ai societăţilor cotate la bursă şi măsuri conexe - 

COM(2012)614. 

La punctul diverse s-a aflat propunerea doamnei deputat Maria Andreea 

Paul “de a publica lunar pe site-ul Camerei, la lucrările comisiei noastre, un raport 

hiper-sintetic”  având ca  tematică „Economia, educaţia, sănătatea şi politica la 

feminin în România”. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, respingerea propunerii 

doamnei deputat Maria Andreea Paul (patru voturi „împotriva” propunerii -  domnul 

deputat Ştefan Petru Dalca, domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat 

Gabriela Podaşcă, domnul deputat Vlad Marcoci) şi două abţineri (doamna deputat 

Liliana Mincă, domnul deputat Molnar Zsolt). 

În continuarea şedinţei doamna preşedinte Liliana Mincă a informat cu privire 

la întâlnirea cu o delegaţie a Ambasadei Republicii Populare Chineze pe tema 

drepturilor femeii, din 5 martie 2012, arătând că prezentarea făcută de delegaţia 

chineză va fi pusă la dispoziţie în momentul în care aceasta ne va parveni.  Doamna 

preşedinte a subliniat că relaţiile bilaterale sunt foarte importante, informaţiile şi 

experienţa altor ţări putând fi valorificate.  

Domnia sa a arătat că biroul Comisiei a stabilit faptul că se va întruni în fiecare 

luni la ora 14:00, întâlnire în cadrul căreia se va stabili ordinea de zi a lucrărilor 

Comisiei şi care se va finaliza cu un proces verbal. De asemenea doamna preşedinte 
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Liliana Mincă a solicitat sprijinul membrilor Comisiei pentru elaborarea unui 

regulament al Comisiei. 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a declarat închise lucrările Comisiei. 

 

În ziua de 5 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, 

domnul deputat Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul deputat Florin Gheorghe şi 

domnul deputat Molnar Zsolt. 

Au absentat: doamna deputat Viorica Marcu, 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 
 
                              Expert parlamentar 
                                                                                                                                                       Andrei-Alexandru CHITIC 
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