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AVIZ 
 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 
  

 
  În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, pentru aviz care va fi transmis 
Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, cu proiectul 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, transmis cu adresa nr.P.L.x 66 din 25 februarie 2013, 
înregistrată sub nr.23/67 din 25 februarie 2013 . 
  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare 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 scopul de a se conforma cerinţelor Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, care 
prin Hotărârea din 1 martie 2011 stabileşte ca începând cu data de 21 decembrie 2012 nu mai sunt 
aplicabile prevederile art.5 alin.(2) al Directivei 2004/113/CE, şi ca urmare ramân aplicabile 
prevederile art.5 alin.(1), care sunt transpuse în art.7 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.61/2008 aprobată cu modificări prin Legea nr.62/2009.  
  Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 19 februarie 2012. 
  Consiliul Economic şi Social a avizat favorabil proiectul de lege. 

Consiliul Legislativ a avizat favorabil propunerea legislativă cu avizul 
nr.672/24.08.2012, cu observaţii şi propuneri care au fost însuşite de iniţiator. 
  Membrii comisiei au dezbătut proiectul de lege în şedinţa din 06.03.2013.  

În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să avizeze 
favorabil proiectul 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. 

Prin obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
organice. 
  Potrivit art.75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Camera Deputaţilor 
este Cameră decizională. 
      
      
 

PREŞEDINTE, 
 

Iulian Iancu 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Dr.Fiz.Maria Cristina Bălănescu 
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