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Comisia pentru egalitatea de şanse                              Nr. 37/182/02. 03.2010 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada 23 - 25 februarie 2010 
   

 
 
   Marţi, 23 februarie  2010 
           În  proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind eliminarea pensiilor speciale 

(Pl.x 554/2009); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, 

republicată şi a Legii nr.383/2007 pentru modificarea şi completarea art.36 din 

Legea nr.35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, 

republicată (Pl.x 6/2010); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind statutul chiriaşilor (Pl.x 

18/2010); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru acordarea unor tichete cadou 

de Paşti şi de Crăciun pensionarilor (Pl.x 19/2010). 

 
   Miercuri, 24 februarie  2010 

În  proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Documentare – Evaluarea progreselor în domeniul egalităţii între femei şi bărbaţi 

la 15 ani de la adoptarea platformei Beijing.  
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Joi, 25 februarie  2010 

În  proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Documentare – Gradul de participare a femeilor şi bărbaţilor în procesul 

decizional. 

 
   Marţi, 23 februarie  2010 
   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 Instituţiei Avocatul Poporului, doamna Elisabeta Dané, adjunct 

Avocatul Poporului; 

- din partea Ministerului Justiţiei, doamna Ileana Petre, consilier; 

- din partea ministerului Administraţiei şi Internelor, doamna Irina Alexe, secretar 

de stat; 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, deşi invitat, nu s-a prezentat la 

dezbateri. 

La primul punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind eliminarea pensiilor speciale (Pl.x 554/2009), Camera Deputaţilor 

fiind Cameră Decizională. 

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

legislative.  

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

legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.35/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, republicată şi a Legii nr.383/2007 pentru 

modificarea şi completarea art.36 din Legea nr.35/1997 privind organizarea şi 

funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată (Pl.x 6/2010), Camera 

Deputaţilor fiind prima Cameră sesizată. 

Doamna Cristina Ancuţa Pocora a dat cuvântul doamnei Elisabeta Dané, adjunct 

Avocatul Poporului, care a precizat că este vorba de o reaşezare a acestei legi, 

modificările vizând următoarele aspecte: 

- în cuprinsul actului normativ s-au schimbat o serie de denumiri pentru a fi în 

acord cu celelalte prevederi legale; 
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- stabilirea mai clară a mandatului adjuncţilor (cu aceeaşi durată ca a Avocatului 

Poporului); 

- introducerea posibilităţii sesizării Consiliul Superior al Magistraturii, atunci când 

petiţiile vizează acţiuni ce intră în competenţa puterii judecătoreşti; 

- perfecţionarea cadrului legislativ privind statutul funcţionarilor instituţiei 

Avocatului Poporului, aceştia  fiind asimilaţi cu funcţionarul public parlamentar; 

- reglementarea într-un capitol separat a bugetului instituţiei; 

- înfiinţarea unui birou teritorial la Slobozia – Ialomiţa. 

Doamna Ileana Petre, consilier la Ministerul Justitiei, a arătat că Ministerul 

Justiţiei susţine propunerea legislativă, fiind însă necesare clarificări în ceea ce 

priveşte art.9 alin. (4), referitor la pensia de serviciu. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a precizat că textul de lege ar 

trebui aliniat la prevederile Legii privind sistemul unitar al pensiilor, aşa cum va fi el 

adoptat de Parlament. De asemenea, domnia sa a apreciat că în proiectul de lege  

există prevederi bugetare generoase,  fiind important ca acestea să se înscrie în 

cadrul şi normativele în vigoare. 

În continuare s-au dezbătut amendamentele propuse de membrii Comisiei 

pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, respectiv la art.9 alin. (4), art. 91 

şi 92, art.11 alin. (1), cap.IV3, art.298, art.36 alin. (31). Supuse la vot, 

amendamentele au fost admise cu unanimitate de voturi. Doamna preşedintă a 

supus la vot propunerea legislativă, cu amendamente. Membrii Comisiei au 

hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a propunerii legislative, cu 

amendamente. 

La al treilea punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind statutul chiriaşilor (Pl.x 18/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

 Doamna Irina Alexe, secretar de stat la ministerul Administraţiei şi Internelor 

a precizat că Guvernul nu susţine propunerea legislativă având în vedere că 

propunerea legislativă nu reglementează toate aspectele necesare unui statut al 

chiriaşilor, preluând prevederi din legislaţie. 

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

respingerea propunerii legislative (o „abţinere” – doamna deputat Maria 

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

propunerii legislative pentru acordarea unor tichete cadou de Paşti şi de Crăciun 

pensionarilor (Pl.x 19/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

avizarea favorabilă a propunerii legislative (o „abţinere” – doamna deputat Maria 

Stavrositu). 

În continuarea şedinţei doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a 

informat membrii Comisiei că, datorită unor motive obiective, vizita delegaţiei 

oficiale a  Comisiei în Slovacia s-a amânat, data urmând a fi stabilită ulterior pe 

canale diplomatice.  

În legătură cu organizarea zilei de 8 Martie în cadrul Parlamentului, doamna 

Cristina Ancuţa Pocora a propus următoarele acţiuni: 

- susţinerea unei declaraţii în cadrul şedinţei plenului Camerei Deputaţilor din 

data de 8 Martie; 

- depunerea, de către membrii Comisiei, a unei propuneri legislative pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea şi combaterea 

violentei domestice; 

- organizarea unei expoziţii de fotografie; 

- colaborarea cu Centrul FILIA în acţiunea de distribuire de pliante în Parlament, 

vizând drepturile femeii.  

De asemenea doamnele deputat Ileana Cristina Dumitrache si Maria 

Stavrositu au subliniat faptul că este important să se organizeze şi alte acţiuni în 

cursul anului, care să vizeze drepturile femeii, inclusiv la nivel legislativ. 

  Doamna Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 

 

   Miercuri, 24 februarie  2010 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la evaluarea progreselor în domeniul 

egalităţii între femei şi bărbaţi la 15 ani de la adoptarea platformei Beijing.   

 
Joi, 25 februarie  2010 

Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la gradul de participare a femeilor şi 

bărbaţilor în procesul decizional. 
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În perioada 23-25  februarie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina 

Dumitrache–vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte,  

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. 

A absentat doamna doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar. 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
                  

                  SECRETAR   
 

                                                          Maria Stavrositu 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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