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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                              Nr. 37/ 656/ 23.11.2009 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 
 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada 10 – 12 noiembrie 2009 
   

 

Marţi, 10 noiembrie  2009 
În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele  puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind reparaţiile morale şi materiale 

pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată după 23 august 

1944 (PL.x 531/2009); 

2.   Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

art.68 alin.1 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 2003 Codul Muncii (Pl.x532/2009); 

3.   Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 

Privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (Pl.x 

561/2009). 

 
Miercuri, 11 noiembrie  2009 

    În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1.Documentare – Sisteme electorale şi reprezentarea femeilor. 

 

Joi,  12 noiembrie  2009 
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1. Documentare – Sisteme electorale şi reprezentarea femeilor. 
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Marţi, 10 noiembrie 2009 

 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 

Doamna preşedintă  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 lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi: 

- din partea Ministerului Apărării Naţionale domnul Aurel Ionel Lascu, Secretar de 

stat şi doamna Aurora Hidec, consilier; 

- din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.M.F.P.S.) doamna 

Claudia Cărbunaru, director. 

La primul punct de pe ordinea de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, 

îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944 (PL.x 531/2009), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră Decizională. 

Domnul Secretar de stat Aurel Ionel Lascu a arătat următoarele : 

- instituţia militară a formulat observaţii şi propuneri care se regăsesc în punctul de 

vedere al guvernului; 

- această problematică a mai făcut obiectul unei propuneri legislative, respinsă de 

Senat; 

-  prin adoptarea acestui proiect de Lege se poate creea un precedent, astfel încât 

şi alte categorii profesionale care s-au considerat discriminate, să poate cere despăgubiri; 

- multe din persoanele care fac parte din Uniunea Foştilor Ofiţeri Activi Oprimaţi 

Politic (aproximativ 300 de persoane) au fost reabilitate de sistem; 

Doamna preşedintă Cristina Ancuta Pocora i-a întrebat pe reprezentanţii M.Ap.N. 

care este numărul de femei care ar putea primi reparaţii prin acest proiect de Lege, aceştia 

arătând că nu există o statistică în acest sens. 

Doamna deputat Lucia - Ana Varga i-a întrebat pe reprezentanţii M.Ap.N. dacă 

motivul pentru care nu susţin adoptarea acestui proiect de Lege este dat de faptul că nu 

se cunoaşte numărul potenţialilor beneficiari şi, în consecinţă, efortul bugetar necesar. 

 

Domnul  Secretar de stat Aurel Ionel Lascu a arătat că astfel de reparaţii ar fi foarte 

dificil de probat, dat fiind faptul că disponibilizările au fost făcute conform legislaţiei valabile 
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în acea perioadă,  iar în lipsa arhivelor nu se poate inventaria aspectul sub care au fost 

îndepărtaţi abuziv din armată.  

Doamna deputat Lucia-Ana Varga a propus amânarea dezbaterii proiectului de 

Lege, pentru a da timp M.Ap.N să prezinte mai multe date statistice. 

Domnul deputat Gheorghe Firczak a subliniat că aceasta este o iniţiativă legislativă 

importantă, Uniunea Foştilor Ofiţeri Activi Oprimaţi Politic putând fi rugată să facă o listă cu 

persoanele care au fost îndepărtate abuziv din armată şi motivele pentru care a fost facut 

acest lucru. 

Doamna Consilier Aurora Hidec a precizat că nu pot fi aduse mai multe date şi 

informaţii în sprijinul propunerii legislative, decât cele provenind de la Uniunea Foştilor 

Ofiţeri Activi Oprimaţi Politic. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot propunerea de amânare 

a dezbaterii, această fiind respinsă cu majoritate de voturi (un vot „pentru” amânarea 

dezbaterii - doamna deputat Lucia Ana Varga). 

Doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu a arătat că situaţii asemănătoare  

s-au înregistrat şi în ceea ce priveşte veteranii de război sau foştii deţinuţi politici, M.Ap.N 

având datoria să identifice documentele care au stat la baza îndepărtările din armată. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot avizarea favorabilă a 

proiectului de Lege, cu un amendament, la art.7, aceasta fiind aprobată cu majoritate de 

voturi (o abţinere, doamna deputat Maria Stavrositu). 

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

legislative pentru modificarea şi completarea art.68 alin.1 din Legea nr.53 din 24 ianuarie 

2003 Codul Muncii (Pl.x532/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu susţine adoptarea propunerii 

legislative, întrucât aceste modificări nu sunt în concordanţă cu directivele europene şi 

exced cadrului naţional privind negocierile colective. 

 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. La momentul votului au fost prezenţi un număr de 7 deputaţi, iar 

rezultatul votului a fost următorul:  4 voturi „pentru” (doamna deputat Cristina Ancuţa 

Pocora, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Mugurel 

Surupăceanu, doamna deputat Lucia-Ana Varga) şi 3 voturi „împotrivă” (domnul deputat 

Gheorghe Firczak, domnul  deputat Florin-Ciprian Luca şi doamna deputat Maria 

Stavrositu). Ca urmare, propunerea legislativă a primit aviz favorabil. 
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La al treilea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea Legii nr.448/2006 privind protecţia si promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap (Pl.x 561/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a arătat că la Senat propunerea 

legislativă a primit avize favorabile iar raportul a fost favorabil, cu amendamente, iar la 

votul în plenul Senatului nu a fost întrunit numărul necesar pentru adoptare, fiind vorba de  

o lege organică. De asemenea, doamna  preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a arătat că 

 s-au depus o serie de amendamente prin care s-a stabilit o indemnizaţie de 350 lei pentru 

persoanele cu handicap grav, 300 lei pentru persoanele cu handicap accentuat, 100 lei 

pentru persoanele cu handicap mediu şi 50 lei pentru persoanele cu handicap uşor. 

În urma dezbaterilor s-a decis formularea unor amendamente la art. 58, alin. (4), (5), 

(10), (11). 

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

propunerii legislative, cu amendamente. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările şedinţei. 

 
Miercuri, 11 noiembrie şi joi 12 noiembrie 2009 

 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la sisteme electorale şi reprezentarea 

femeilor. 

 

 

În ziua de 10 noiembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedinte, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache - 

vicepreşedinte domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, doamna deputat Pető 

Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat 

Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana 

Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian 

Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat Mugurel Surupăceanu, 

doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

În zilele de 11 şi 12 noiembrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

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

vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Maria 

Stavrositu – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, 
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doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, 

domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul 

deputat Mugurel Surupăceanu, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

A absentat , doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache – vicepreşedinte, aflată în 

delegaţie externă. 

 

 

 

 

PREŞEDINTĂ 
 
 

Cristina Ancuţa POCORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
                                                                                         

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