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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                                 Nr. 37/142/02.03.2009 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Sinteza  
 lucrărilor Comisiei  

din zilele de 25 şi 26 februarie 2009 
   

 

Miercuri, 25 februarie  2009 
 
           În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele  puncte: 

1. Raport suplimentar asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Pl.x.73/2008), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră Decizională; 

2. Raport suplimentar asupra propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.23/1999 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi 

din Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (P.l.x.74/2008), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră Decizională; 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.118/2008 privind modificarea şi completarea unor acte 

normative în vederea eliminării legăturilor dintre nivelul unor drepturi de asistenţă 

socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 

(PL.x.21/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională; 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru completarea Anexei nr.2* la 

Legea nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale 

(P.l.x.64/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională; 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 

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



 2

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

furnizarea de bunuri şi servicii (PL.x.489/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

Decizională; 

6. Completarea Biroului Comisiei – alegere secretar; 

7. Diverse. 

 

Joi, 26 februarie  2009 
 

 În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Studiu individual. 

 

Miercuri, 25 februarie  2009 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora.  

La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi, din partea Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării, domnul Asztalos Csaba Ferenc, preşedinte, şi din partea 

Ministerului Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti doamna Nicoleta Miclăuş Bădin, consilier 

juridic. 

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei şi 

a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedinţei a fost 

îndeplinită. 

La primul punct de pe ordinea de zi s-a aflat raportul suplimentar asupra 

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare 

civilă (PL.x.73/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională.  

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea unui raport de 

respingere, motivat de faptul că legislaţia actuală, respectiv Codul familiei, prevede 

încheierea căsătoriei între persoane de sex diferit, nemaifiind necesară precizarea 

propusă de iniţiatori. 

La al doilea punct de pe ordinea de zi s-a aflat raportul suplimentar asupra 

propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.23/1999 pentru modificarea şi 

completarea unor dispoziţii din Codul familiei şi din Legea nr.119/1996 cu privire la actele 

de stare civilă (P.l.x.74/2008), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, adoptarea unui raport de 

respingere, motivat de faptul că legislaţia actuală, respectiv Codul familiei, prevede 

încheierea căsătoriei între persoane de sex diferit, nemaifiind necesară precizarea 

propusă de iniţiatori. 
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La al treilea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2008 privind 

modificarea şi completarea unor acte normative în vederea eliminării legăturilor dintre 

nivelul unor drepturi de asistenţă socială şi nivelul salariului de bază minim brut pe ţară 

garantat în plată (P.L.x 21/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege. 

La al patrulea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru completarea Anexei nr.2* la Legea nr.226/2006 privind 

încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale (Pl.x.64/2009), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră Decizională. 

 Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 

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

a proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei 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 (PL.x.489/2008), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

 În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Plenul Camerei 

Deputaţilor, în sedinţa din 10 februarie 2009, a hotărât retrimiterea proiectului de Lege 

Comisiei pentru egalitatea de sanse pentru femei şi bărbaţi, sesizată în fond, în vederea 

unei noi examinări şi depunerii unui nou raport, cu termen 24 februarie 2009. 

 Membrii Comisiei au formulat şi susţinut un amendament la art.16 şi au fost de 

acord să susţină amendamentele prevăzute în raportul iniţial. Supuse la vot, 

amendamentele Comisiei au fost aprobate în unanimitate (13 voturi „pentru”). De 

asemenea, supus la vot, proiectul de Lege a fost aprobat în unanimitate (13 voturi 

„pentru”). 

La al şaselea punct al ordinii de zi completarea Biroului Comisiei – alegere 

Secretar.  

Din partea Grupului parlamentar al U.D.M.R a fost primită adresa   

nr.18/83/16.02.2009, prin care doamna deputat Pető Csilla-Maria a fost nominalizată 

pentru funcţia de secretar al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. 
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Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot propunerea de alegere a 

doamnei deputat Pető Csilla-Maria în funcţia de secretar al Comisiei. Cu unanimitate de 

voturi, doamna Pető Csilla-Maria a fost aleasă în funcţia de secretar al Comisiei. 

 La punctul Diverse, doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a informat membrii  

Comisiei cu privire la faptul că, în perioada 2 – 5 martie 2006, domnia sa va fi plecată în 

delegaţie externă iar atribuţiile de preşedinte vor fi  îndeplinite de domnul vicepreşedinte 

Mugurel Surupăceanu. 

 Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei.    

               

           Joi, 26 februarie 2009 

       Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la lucrările aflate în dezbaterea 

Comisiei.   

           La lucrările Comisiei din perioada 25-26 februarie au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, 

domnul deputat Mugurel Surupăceanu - vicepreşedinte, doamna deputat Maria Stavrositu 

– secretar, doamna deputat Pető Csilla-Maria –secretar, doamna deputat Carmen Axenie, 

domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna 

deputat Ileana Cristina Dumitrache, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru, domnul deputat Gheorghe–Eugen Nicolăescu, doamna 

deputat Lucia-Ana Varga. 

 

          PREŞEDINTE                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA              
                   

                  SECRETAR   
 
 

                                                        PETŐ Csilla-Maria 
 

                                                                                             
 
 

                                      Intocmit:  
                                                                                                                                                                           Lucia- Cornelia LEPǍDATU, 
                                                                                                                                                                           Consilier parlamentar 
  
                                   Cristina CONSTANTIN, 
                                                                                                                                                                            Expert parlamentar 


