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Rezumat: Studiul de faţa şi-a propus să analizeze stadiul şi nivelul de aplicare, în România, a 
legislaţiei europene cu privire la discriminarea de gen în activităţile independente. Am încercat, totodată, să 
punem accent pe toate acele direcţii pe care România le are de parcurs în implementarea tuturor conceptelor şi 
definiţiilor cu privire la discriminarea de gen în activităţile independente. Astfel, concluzia, nu neaparat finală, 
cu privire la acest proces care va mai dura o bună perioadă de timp, este că o seamă de legi, în vigoare în 
România, vor trebui modificate şi corelate atât cu Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European şi a 
Consiliului, privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o 
activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului, cât şi între ele, cu scopul final ca 
România să fie în măsură să respecte în totalitate principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în 
activităţile independente, ceea ce va presupune ca soţiile/soţii sau partenerele/partenerii de viaţă, care 
înfiinţează o întreprindere împreună, să fie trataţi în aceleaşi condiţii ca celelalte persoane. 
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Introducere 
 
Conform Dicţionarului explicativ al limbii române, prin discriminare se înţelege: „1. 

Deosebire, distingere efectuată între mai multe elemente. 2. Politică prin care un stat sau o categorie 
de cetăţeni ai unui stat sunt lipsiţi de anumite drepturi pe baza unor considerente neîntemeiate” [1]. 

Conform art. 4 alin. 2 din Constituţie, care consacră egalitatea între cetăţeni, „România este 
patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără deosebire de rasă, de naţionalitate, de 
origine etnică, de limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine 
socială”. 

 
1. Formele manifestărilor discriminatorii 
 
Principalele forme de discriminare prevăzute de Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 privind 

prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare - republicată, sunt definite la art 2, alin (1), 
astfel: 

- prin discriminare se înţelege orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă, pe bază de 
rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex, orientare sexuală, vârstă, 
handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie defavorizată, precum 
şi orice alt criteriu, care are ca scop sau efect restrângerea, înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau 
exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale sau a drepturilor 
recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural sau în orice alte domenii ale 
vieţii publice. 

Formele prin care se realizează şi se manifestă discriminarea, modalităţile de eliminare a 
discriminării, sancţionarea comportamentului discriminatoriu etc., prevăzute la alineatele următoare 
ale aceluiaşi art. 2,  sunt: 

- (2) Dispoziţia de a discrimina persoanele, pe oricare dintre temeiurile prevăzute la alin. (1) 
este considerată discriminare în înţelesul prezentei ordonanţe. 

- (3) Sunt discriminatorii, potrivit prezentei ordonanţe, prevederile, criteriile sau practicile 
aparent neutre, care dezavantajează anumite persoane, pe baza criteriilor prevăzute la alin. (1), faţă de 
alte persoane, în afara cazului în care aceste prevederi, criterii sau practici sunt justificate obiectiv de 
un scop legitim, iar metodele de atingere a acelui scop sunt adecvate şi necesare. 
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- (4) Orice comportament activ ori pasiv care, prin efectele pe care le generează, favorizează 
sau defavorizează nejustificat ori supune unui tratament injust sau degradant o persoană, un grup de 
persoane sau o comunitate, faţă de alte persoane, grupuri de persoane sau comunităţi, atrage 
răspunderea contravenţională conform prezentei ordonanţe, dacă nu intră sub incidenţa legii penale. 

- (5) Constituie hărţuire şi se sancţionează contravenţional, orice comportament pe criteriu de 
rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, gen, orientare sexuală, 
apartenenţă la o categorie defavorizată, vârstă, handicap, statut de refugiat ori azilant sau orice alt 
criteriu, care duce la crearea unui cadru intimidant, ostil, degradant ori ofensiv. 

- (6) Orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă bazată pe două sau mai multe criterii 
prevăzute la alin. (1) constituie circumstanţă agravantă la stabilirea răspunderii contravenţionale, dacă 
una sau mai multe dintre componentele acesteia nu intră sub incidenţa legii penale. 

- (7) Constituie victimizare şi se sancţionează contravenţional, conform prezentei ordonanţe, 
orice tratament advers, venit ca reacţie la o plângere sau acţiune în justiţie, cu privire la încălcarea 
principiului tratamentului egal şi al nediscriminării. 

- (8) Prevederile prezentei ordonanţe nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului la 
libera exprimare, a dreptului la opinie şi a dreptului la informaţie. 

- (9) Măsurile luate de autorităţile publice sau de persoanele juridice de drept privat, în 
favoarea unei persoane, unui grup de persoane sau a unei comunităţi, vizând asigurarea dezvoltării lor 
fireşti şi realizarea efectivă a egalităţii de şanse a acestora, în raport cu celelalte persoane, grupuri de 
persoane sau comunităţi, precum şi măsurile pozitive ce vizează protecţia grupurilor defavorizate, nu 
constituie discriminare în sensul prezentei ordonanţe. 

- (10) În înţelesul prezentei ordonanţe, eliminarea tuturor formelor de discriminare se 
realizează prin: 

a) prevenirea oricăror fapte de discriminare, prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a 
unor acţiuni afirmative, în vederea protecţiei persoanelor defavorizate care nu se bucură de egalitatea 
şanselor; 

b) mediere, prin soluţionarea pe cale amiabilă a conflictelor apărute, în urma săvârşirii unor 
acte/fapte de discriminare; 

c) sancţionarea comportamentului discriminatoriu, prevăzut în dispoziţiile alin. (1)-(7); 
- (11) Comportamentul discriminatoriu prevăzut la alin. (1)-(7) atrage răspunderea civilă, 

contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile legii [2]. 
 
De altfel, O.G. nr. 137/2000 interzice toate formele de discriminare directă sau indirectă, 

bazate pe o varietate de criterii: rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, categorie socială, convingeri, 
sex, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, infectare HIV, apartenenţă la o categorie 
defavorizată, „precum şi orice alt criteriu care are ca scop sau ca efect restrângerea, înlăturarea 
recunoaşterii, folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, în domeniul politic, economic, social şi cultural 
sau în orice alte domenii ale vieţii publice”. Din această formulare se deduce că orice alt criteriu (spre 
exemplu, înălţime, greutate, aspect fizic, etc.) utilizat cu un asemenea scop sau care produce un astfel 
de efect, reprezintă un criteriu discriminatoriu. 

 
2. Zonele de manifestare a discriminării 
 
Cu siguranţă, zonele în care discriminarea se poate manifesta sunt foarte diverse, dar în ceea 

ce ne priveşte dorim să abordăm acest fenomen din perspectiva raporturilor de muncă, în general şi în 
activităţile independente, în special. 

Prevederile art. 5 alin (1) din Codul muncii, statuează clar faptul că în cadrul relaţiilor de 
muncă, funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi salariaţii şi angajatorii. De asemenea, 
conform alin (2) al art 5, orice discriminare directă sau indirectă faţă de un salariat, bazată pe criterii 
de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, 
religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă 
ori activitate sindicală, este interzisă.  

În alin (3) şi (4) ale art 5 se stabilesc următoarele: 
- Constituie discriminare directă, actele şi faptele de excludere, deosebire, restricţie sau 

preferinţă, întemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevăzute la alin. (2), care au ca scop sau 
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ca efect neacordarea, restrângerea ori înlăturarea recunoaşterii, folosinţei sau exercitării drepturilor 
prevăzute în legislaţia muncii. 

- Constituie discriminare indirectă, actele şi faptele întemeiate, în mod aparent, pe alte criterii 
decât cele prevăzute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminări directe. 

La art. 6 se menţionează că, orice salariat care prestează o muncă, beneficiază de condiţii de 
muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă, precum 
şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare. 

La art. 8, sunt reglementate două dintre principiile fundamentale ale raportului de muncă, şi 
anume: relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe [3]. 

 
Nu trebuie să omitem faptul că, în Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de 

şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, la art. 4, sunt menţionate definiţii ale diverselor forme de 
discriminare şi de hărţuire, astfel:  

a) prin discriminare directă, se înţelege situaţia în care o persoană este tratată mai puţin 
favorabil, pe criterii de sex, decât este, a fost sau ar fi tratată altă persoană într-o situaţie comparabilă; 

b) prin discriminare indirectă, se înţelege situaţia în care o dispoziţie, un criteriu sau o 
practică, aparent neutră, ar dezavantaja în special persoanele de un anumit sex în raport cu persoanele 
de alt sex, cu excepţia cazului în care această dispoziţie, acest criteriu sau această practică este 
justificată obiectiv de un scop legitim, iar mijloacele de atingere a acestui scop sunt corespunzătoare şi 
necesare; 

c) prin hărţuire, se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit, legat de 
sexul persoanei, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii persoanei în cauză şi crearea unui 
mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor; 

d) prin hărţuire sexuală, se înţelege situaţia în care se manifestă un comportament nedorit cu 
conotaţie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect sau ca efect lezarea demnităţii 
unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil, degradant, umilitor sau jignitor; 

e) prin acţiuni pozitive, se înţelege acele acţiuni speciale care sunt întreprinse temporar pentru 
a accelera realizarea în fapt a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi care nu sunt considerate 
acţiuni de discriminare; 

f) prin muncă de valoare egală, se înţelege activitatea remunerată care, în urma comparării, pe 
baza aceloraşi indicatori şi a aceloraşi unităţi de măsură, cu o altă activitate, reflectă folosirea unor 
cunoştinţe şi deprinderi profesionale similare sau egale şi depunerea unei cantităţi egale ori similare de 
efort intelectual şi/sau fizic; 

g) prin discriminare bazată pe criteriul de sex, se înţelege discriminarea directă şi 
discriminarea indirectă, hărţuirea şi hărţuirea sexuală a unei persoane de către o altă persoană, la locul 
de muncă sau în alt loc în care aceasta îşi desfăşoară activitatea, precum şi orice tratament mai puţin 
favorabil, cauzat de respingerea unor astfel de comportamente, de către persoana respectivă ori de 
supunerea sa la acestea; 

h) prin discriminare multiplă, se înţelege orice faptă de discriminare, bazată pe două sau mai 
multe criterii de discriminare [4]; 

 
3. Prevenirea şi eliminarea comportamentelor şi practicilor discriminatorii 
 
Legiuitorul a introdus la art. 8 din Legea 202 şi o serie de prevederi, menite a preveni şi 

elimina orice fel de comportamente, definite drept discriminare bazată pe criteriul de sex, stabilind 
pentru angajator următoarele obligaţii: 

a) să asigure egalitatea de şanse şi de tratament între angajaţi, femei şi bărbaţi, în cadrul 
relaţiilor de muncă de orice fel, inclusiv prin introducerea de dispoziţii pentru interzicerea 
discriminărilor bazate pe criteriul de sex, în regulamentele de organizare şi funcţionare şi în 
regulamentele interne ale unităţilor; 

b) să prevadă în regulamentele interne ale unităţilor sancţiuni disciplinare, în condiţiile 
prevăzute de lege, pentru angajaţii care încalcă demnitatea personală a altor angajaţi, prin crearea de 
medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin acţiuni de discriminare, 
astfel cum sunt definite la art. 4 lit. a) -e) şi la art. 11; 
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c) să îi informeze permanent pe angajaţi, inclusiv prin afişare în locuri vizibile, asupra 
drepturilor pe care aceştia le au, în ceea ce priveşte respectarea egalităţii de şanse şi de tratament între 
femei şi bărbaţi în relaţiile de muncă; 

d) să informeze, imediat după ce a fost sesizat, autorităţile publice abilitate cu aplicarea şi 
controlul respectării legislaţiei privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi. 

 
Legislaţia cu privire la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea sindicatelor, prevede o serie de 

măsuri de protecţie a membrilor de sindicat, în general, şi a membrilor aleşi în organele de conducere 
a sindicatelor, în special. De asemenea, sunt interzise orice discriminări ale salariaţilor întemeiate pe 
apartenenţa şi activitatea sindicală în ceea ce priveşte: angajarea, repartiţia în muncă, formarea 
profesională, avansarea în profesie, salarizarea, măsurile disciplinare şi concedierea. Formularele de 
angajare nu trebuie să conţină probleme referitoare la afilierea sindicală, iar clauzele de neafilere 
sindicală incluse în contractele de muncă sunt nule. Pentru a justifica existenţa unei discriminări de 
natură sindicală, este suficient ca un salariat să probeze că nu a mai beneficiat de aceleaşi avantaje, ca 
ceilalţi salariaţi, din momentul în care a fost ales ca membru în organul de conducere a sindicatului sau 
a luat parte la anumite activităţi sindicale, dacă angajatorul nu poate dovedi că această situaţie se 
îmtemeiază pe motive obiective, fără legătură cu apartenenţa sau activitatea sindicală. 

 
La nivel instituţional, în baza Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 

între femei şi bărbaţi, s-a înfiinţat şi a funcţionat Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între 
Femei şi Bărbaţi (ANES), organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate 
juridică, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, a cărei principală atribuţie 
a fost implementarea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în toate politicile şi 
programele naţionale. Prin OUG nr. 68/30 iunie 2010 privind unele măsuri de reorganizare a 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ANES a fost desfiinţată, iar prin Hotărârea nr. 
728/21 iulie 2010 pentru modificarea şi completarea HG nr. 11/2009 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, în structura organizatorică a 
ministerului s-a înfiinţat Direcţia Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi. 

Potrivit legii, Direcţia Egalitate de Şanse între Femei şi Bărbaţi are următoarele atribuţii: 
- elaborarea politicilor şi Planurilor Naţionale de Acţiune ale Guvernului, în domeniul 

egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi şi coordonarea acestora; 
- primirea de reclamaţii/plângeri privind încălcarea principiului egalităţii de şanse şi de 

tratament între femei şi bărbaţi şi a sesizării faptelor de discriminare pe criteriul de sex, de la persoane 
fizice, persoane juridice, instituţii publice şi private, şi transmiterea lor către instituţiile competente, în 
vederea soluţionării şi aplicării sancţiunilor; 

- avizarea proiectelor de acte normative, iniţiate de celelate ministere şi de alte organe de 
specialitate ale administraţiei publice centrale, în vederea integrării şi respectării perspectivei de gen. 

 
La nivelul dreptului Uniunii Europene, principiul privind egalitatea de tratament între femei şi 

bărbaţi, este concretizat de o manieră directă şi punctuală, prin intermediul unui pachet juridic 
constituit din mai multe regulamente, directive, decizii, racordate şi articulate între ele şi care sunt 
menite să consolideze aplicarea acestuia, la diferite nivele, în acţiuni sau în domenii de activitate, 
contribuind, astfel, la asigurarea liberei circulaţii a serviciilor şi a persoanelor în spaţiul european. 

Din acest punct de vedere, relevantă din perspectiva subiectului abordat este Directiva 
2010/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind aplicarea principiului egalităţii de 
tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a 
Directivei 86/613/CEE a Consiliului, directivă care se alătură altor reglementări din domeniu, cum ar 
fi: Directiva 2004/113/CE a Consiliului, de aplicare a principiului egalităţii de tratament între femei şi 
bărbaţi privind accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, Directiva 2006/54/CE, 
privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi 
femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă) şi Directiva 79/7/CEE a Consiliului din 
19 decembrie 1978, privind aplicarea treptată a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi 
femei în domeniul securităţii sociale. 

Directiva 2010/41/UE, permite statelor membre ale Uniunii Europene să adopte măsuri de 
acţiune pozitivă, în ceea ce priveşte garantarea unei depline egalităţi între bărbaţi şi femei în aspecte 
concrete privind viaţa profesională, cum ar fi promovarea creării de întreprinderi de către femei. În 
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acest domeniu, principiul egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei presupune ca soţiile/soţii sau 
partenerele/partenerii de viaţă, care înfiinţează o întreprindere împreună, să fie trataţi în aceleaşi 
condiţii ca celelalte persoane. In plus, directiva stabileşte că, în cazul în care există un sistem naţional 
de protecţie socială pentru lucrătorii independenţi, soţiile/soţii sau partenerele/partenerii de viaţă, care 
participă la activităţile unui lucrător independent, au dreptul la o protecţie socială în nume propriu [5]. 

 
Tot cu privire la subiectul pe care dorim să-l abordăm în studiul de faţă, autorităţile române, 

prin Ordonanţa de Urgenţă 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, au avut în vedere şi 
transpunerea parţială a prevederilor specifice domeniului egalităţii de şanse, din Directiva 2010/41/UE 
a Parlamentului European şi Consiliului din 7 iulie 2010, privind  aplicarea principiului egalităţii de 
tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate  independentă şi de abrogare a Directivei 
86/613/CEE, precum şi ale Directivei 2006/54/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 
iulie 2006, privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între 
bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă), precum şi corelarea normelor 
interne cu cele comunitare. Partea română a avut în vedere, de asemenea, la momentul emiterii acestui 
act normativ, şi faptul că, Comisia Europeană a comunicat autorităţilor din România scrisoarea C 
(2012) 6700/23 final de punere în întârziere, în cauza 2012/0399, prin care atrage atenţia asupra 
neîndeplinirii de către România a obligaţiei de stat membru UE, de comunicare a măsurilor naţionale 
de transpunere, având termen 05.08.2012, a Directivei 2010/41/UE privind aplicarea principiului 
egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare 
a Directivei 86/613/CEE. Prin întârzierea adoptării acestui act normativ, se ajungea la declanşarea 
angajarii răspunderii României, pentru încălcarea obligaţiilor de a transpune Directiva 2010/41/UE, şi 
putea avea drept consecinţe plata unei sume forfetare, cât şi a unor penalităţi cu titlu cominatoriu. 

Principalele modificări aduse prin acest act normativ se referă la: 
- integrarea în textul legii 202 din 2002, a unor prevederi ale Directivei 2010/41/UE a 

Parlamentului European şi Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalităţii de 
tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 
86/613/CEE; 

- actualizarea cuantumului amenzilor contravenţionale, în cazul încălcării prevederilor legii; 
- actualizarea unor denumiri de instituţii, ca urmare a noilor prevederi legislative; 
- abrogarea şi modificarea unor texte de lege, după cum urmează: - abrogarea art. 12, 

cuprinsul acestuia fiind preluat de art. 8 al Proiectului; - abrogarea alin. 3 al art. 9, cuprinsul acestuia 
fiind preluat de art. 6 alin. 1 al Proiectului; - abrogarea art. 34 şi 35, cuprinsul acestora fiind preluat de 
art. 16 şi 18 ale Proiectului; - abrogarea literelor a), b) şi d) ale art. 49, ca urmare a abrogării Directivei 
Consiliului nr. 76/207/CEE, Directivei 75/117/CEE şi a Directivei 97/80/CE prin Directiva 
2006/54/CE, precum şi abrogarea literei f) al aceluiaşi articol ca urmare a abrogării Directivei 
86/613/CEE prin Directiva Parlamentului European şi al Consiliului nr. 2010/41/UE; 

Prin modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament 
între femei şi bărbaţi, actul normativ cadru în domeniu se aplică şi asupra unei noi categorii de 
beneficiari de drepturi de protecţie socială, respectiv cea a soţiilor/soţilor colaboratori ai lucrătorilor 
independenţi, în conformitate cu prevederile Directivei 2010/41/UE a Parlamentului European şi 
Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi 
femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE. De 
asemenea, actul normativ cadru va avea un caracter coerent şi unitar, care să conducă la creşterea 
accesibilăţii tuturor cetăţenilor la prevederile acestuia şi a gradului în care aceştia îşi pot apăra mai 
bine drepturile de care beneficiază, în cazul în care sunt supuşi unui act de discriminare pe criteriu de 
sex. 

 
Ca urmare a obligaţiei transpunerii prevederilor Directivei 2010/41/UE a Parlamentului 

European şi Consiliului din 7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între 
bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE, 
prin care se defineşte o nouă categorie de beneficiari de drepturi de protecţie socială, respectiv 
soţia/soţul colaborator al lucrătorului independent, o serie de acte normative vor trebui modificate, 
după cum urmează: 
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- Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de 
muncă; 

- Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; 
- Ordinul nr. 233/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical 

şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor; 
- OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 
- Ordinul nr. 60/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate; 
 
În urma unei evaluări preliminare a măsurilor prevăzute de actul european mai sus menţionat, 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale a iniţiat o consultare a tuturor instituţiilor implicate în 
domeniul vizat de dispoziţiile directivei (ANOFM, CNPP, MS, CNAS, MJ, CNCD, MECMA, MFP). 
În cadrul discuţiilor din reuniunile care au avut loc în grupul de lucru coordonat de MAE, în perioada 
noiembrie 2011 - august 2012, a reieşit necesitatea includerii în legislaţia de transpunere a directivei, a 
definiţiei soţiei/soţului colaborator al lucrătorului independent. De aceea, având în vedere că o astfel 
de categorie de beneficiari nu este definită în legislaţia naţională în vigoare, şi în raport de faptul că 
activitatea desfăşurată de această nouă categorie este în directă legătură cu activitatea lucrătorului 
independent, respectiv a persoanei fizice autorizate, în cazul sistemului juridic naţional, instituţie 
reglementată de OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările 
ulterioare, a rezultat necesitatea modificării OUG nr. 44/2008, în sensul includerii între termenii şi 
experesiile definite de ordonanţă, a soţiei/soţului colaborator al lucrătorului indepenedent, respectiv al 
persoanei fizice autorizate. Ministerul Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri s-a angajat cu un 
calendar bine stabilit, să opereze modificările necesare în OUG nr. 44/2008, astfel încât să poată fi 
operate modificările necesare şi în actualul proiect de modificare şi completare a Legii 202/2002. 

În acest sens, în luna octombrie 2013, Guvernul României a iniţiat un nou proiect de lege 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi 
intreprinderile familiale. Proiectul de act normativ vizează, printre altele, introducerea unei noi 
categorii de beneficiari ai sistemului de prestaţii sociale, respectiv soţia/soţul lucrătorilor independenţi, 
ca urmare a transpunerii art. 2 din Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 
7 iulie 2010 privind aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care 
desfăşoară activitate independenţă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE a Consiliului, publicată în 
JOUE L 180 din 15 iulie 2010. 

Având în vedere, că o astfel de categorie de beneficiari nu este definită în legislaţia naţională 
în vigoare, şi în raport de faptul că activitatea desfăşurată de această nouă categorie este în directă 
legătură cu activitatea lucrătorului independent, respectiv a titularului intreprinderii 
individuale/persoanei fizice autorizate în cadrul sistemului juridic naţional, instituţii reglementate în 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi 
completările ulterioare, s-a concluzionat că este necesar să se modifice Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul includerii între termenii şi 
expresiile definite de ordonanţă a soţiei/soţului colaborator a/al lucrătorului independent, respectiv a/al 
titularului întreprinderii individuale/persoanei fizice autorizate. 

Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi 
completările ulterioare, intreprinderea individuală este „întreprinderea economică, fără personalitate 
juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică”, în timp ce persoana fizică autorizată (PFA) 
este acea „persoană fizică autorizată să desfăşoare orice formă de activitate economică permisă de 
lege, folosind în principal forţa sa de muncă”, iar la art. 2 lit. b) din Directiva 2010/41/UE lucrătorii 
independenţi sunt definiţi ca fiind „acele persoane care exercită o activitate pe cont propriu,  în 
condiţiile prevăzute de dreptul intern”. 

 
Concluzii 
 
Având în vedere că, şi prin transpunerea parţială a prevederilor specifice domeniului egalităţii 

de şanse din Directiva 2010/41/UE a Parlamentului European şi Consiliului din 7 iulie 2010 privind  
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aplicarea principiului egalităţii de tratament între bărbaţii şi femeile care desfăşoară o activitate  
independentă şi de abrogare a Directivei 86/613/CEE, prin cele două acte normative menţionate - 
Ordonanţă de Urgenţă 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, aprobată prin Legea 
115/24.04.2013 publicatã în M.O. 240/25.04.2013 şi Proiectul de lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale şi intreprinderile 
familiale, care a fost dezbătut de Senat în luna octombrie a.c. - România, ca stat mebru al Uniunii 
Europene, demonstrează că şi-a asumat şi se implică responsabil în modificarea întregului cadru 
general care tratează acest subiect, putem concluziona că discriminarea, în multiplele şi variatele sale 
forme, se află în atenţia autorităţilor care doresc să găsească toate modalităţile de eliminarea a unui 
astfel de comportament.   
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