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Comisia pentru egalitatea de şanse                      Nr. 37/39/30.01.2013 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei 

din data de 29 ianuarie 2013 
 

În proiectul ordinii de zi din data de 29 ianuarie 2013 a fost înscris următorul 

punct: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 

(PL.x 2/2013), anexa 3/42, Consiliul Naţional pentru Combaterea 

Discriminării (C.N.C.D.). 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera 

Deputaţilor şi Comisia pentru egalitatea de şanse din Senat s-au reunit în şedinţă 

comună pentru dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

2013, anexa 3/42, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Liliana Mincă, care a 

declarat deschise lucrările comune ale Comisiilor şi a anunţat că există cvorum de 

lucru iar procedura de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, 

domnia sa a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate 

de voturi. 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

- din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, domnul 

Csaba Ferenc Asztalos, preşedinte Colegiul Director şi doamna Claudia 

Sorina Stanciu, vicepreşedinte; 
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- din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Daniela Pescaru, 

director general. 

Doamna preşedinte  Liliana Mincă a dat cuvântul domnului preşedinte 

Csaba Ferenc Asztalos pentru a prezenta bugetul C.N.C.D.  

Domnul preşedinte Csaba Ferenc Asztalos a subliniat faptul că bugetul 

C.N.C.D. se încadrează în caracteristicile generale, însă nu acoperă necesităţile 

financiare ale Consiliului, în vederea exercitării tuturor atribuţiilor sale. Domnia sa 

a exemplificat acest aspect cu situaţia fondurilor alocate deplasărilor destinate 

rezolvării solicitărilor externe. Domnul preşedinte a ţinut să-i asigure pe membrii 

Comisiilor de eficienţa şi independenţa instituţiei pe care o conduce, în acelaşi 

timp exprimându-şi deschiderea către orice solicitare legată de domeniul de 

activitate al Consiliului, precum şi sprijinul pentru propuneri de politici publice în 

domeniu. 

Doamna deputat Maria-Andreea Paul a adresat întrebări preşedintelui 

C.N.C.D., referitor la maniera în care bugetul asigură realizarea  misiunii instituţiei  

şi cu privire la documentele de informare – raportare şi studii de profil, pe care 

Consiliul le poate pune la dispoziţia legiuitorilor, în vederea fundamentării 

proiectelor de lege şi elaborării politicilor publice. De asemenea, doamna deputat 

Maria-Andreea Paul şi-a manifestat dorinţa unei colaborări structurate între 

Comisie şi C.N.C.D., în vederea aducerii temei egalităţii de şanse pe agenda 

publică şi alinierii la normele europene, solicitând totodată domnului Csaba Ferenc 

Asztalos să precizeze dacă există anumite lacune de reglementare în ceea ce 

priveşte activitatea C.N.C.D. 

În răspunsul dat, preşedintele Consiliului a dat exemplu situaţia altor state 

în care există fonduri alocate cercetării discriminării şi şi-a manifestat 

disponibilitatea pentru implicarea instituţiei în elaborarea politicilor publice în 

România. Domnia sa a precizat că Raportul anual de activitate al C.N.C.D. conţine 

statistici detaliate pe discriminare şi de asemenea, Consiliul bugetează anual un 

sondaj de opinie privind percepţia discriminării în România, instituţia putând pune 

la dispoziţie analize care să fundamenteze viitoare proiecte şi iniţiative. În ceea ce 

priveşte aspectele legate de discriminarea de gen, domnia sa a precizat că Legea 

nr. 202/2002 acordă competenţe în acest domeniu Ministerului Muncii. 

În continuare, doamna preşedinte  Liliana Mincă a dat cuvântul doamnei 

Daniela Pescaru, director în cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a face 

precizări cu privire la bugetul C.N.C.D.  
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Doamna director Daniela Pescaru a subliniat faptul că deşi bugetul este 

unul de austeritate, C.N.C.D. a primit o suplimentare de 19,2% fata de anul 2012. 

De asemenea, domnia sa a precizat că la rectificarea bugetară, se va analiza o 

eventuală suplimentare a bugetului instituţiei. 

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi avizarea 

favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013. 

Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au 

hotărât cu majoritate de voturi avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de 

stat pe anul 2013 cu 8 voturi ”pentru” (doamna deputat Gabriela Maria Podaşcă, 

domnul deputat Gheorghe Firczak, domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici, 

domnul deputat Florin Gheorghe, doamna deputat Viorica Marcu, domnul deputat 

Molnar Zsolt, domnul deputat Ludovic Orban şi doamna deputat Maria-Andreea 

Paul) şi 2 voturi “împotrivă” (doamna deputat Liliana Mincă şi domnul deputat 

Ştefan Petru Dalca). 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a declarat închise lucrările comune ale 

celor două Comisii. 

 

În data de 29 ianuarie 2013, la lucrările comune ale celor două Comisii au 

fost prezenţi: doamna deputat Liliana Mincă - preşedinte, domnul deputat Ştefan 

Petru Dalca - vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela Maria Podaşcă - 

vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak - secretar, domnul deputat 

Mircea Gheorghe Drăghici, domnul deputat Florin Gheorghe, doamna deputat 

Viorica Marcu, domnul deputat Molnar Zsolt, domnul deputat Ludovic Orban şi 

doamna deputat Maria Andreea Paul.  

Au absentat: domnul deputat Vlad Marcoci, doamna deputat Cristina 

Nichita şi doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora. 

 

În continuare, s-a trecut la şedinţa Comisiei pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor, cu următorul punct pe ordinea de 

zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 
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Membrii Comisiei au hotărât ca şedinţa să se desfăşoare după terminarea 

şedinţei de plen a Camerei Deputaţilor. 

 

Şedinţa a fost reluată, fiind condusă de doamna preşedinte Liliana Mincă, 

care a declarat deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru 

iar procedura de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa 

a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

La punctul înscris pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectul de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2013 

pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de 

pensii publice. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi 

completările ulterioare. Prin proiect se prevede majorarea valorii punctului de 

pensie cu 100% din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din 

creşterea reală a câştigului salarial mediu brut realizat, precum şi stabilirea valorii 

punctului de pensie pentru anul 2013 la 762,1 lei.  

De asemenea, pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data 

aplicării prezentei legi se prevede aplicarea indicelui de corecţie calculat ca raport 

între 43,3% din câştigul salarial mediu brut realizat, corespunzător anului 

precedent celui în care se deschide dreptul de pensie, şi valoarea punctului de 

pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie a inflaţiei pe 

anul 2011. 

Totodată, prin proiect se abrogă art.170 din lege, aplicarea prevederilor 

acestui articol fiind suspendate până la data de 1 ianuarie 2013 şi, deci, în 

prezent, aceste prevederi  fiind aplicabile până la data intrării în vigoare a soluţiei 

legislative propuse la art. III din proiectul de lege. 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a precizat că domnia sa este de acord cu 

orice act normativ care să ducă la majorarea punctului de pensie, depunând în 

acest sens şi un amendament la Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială a  

Camerei Deputaţilor. 

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

proiectului de lege (8 voturi “pentru”: doamna deputat Liliana Mincă, domnul 

deputat Ştefan Petru Dalca, doamna deputat Gabriela Maria Podaşcă, domnul 

deputat Gheorghe Firczak, domnul deputat Vlad Marcoci, doamna deputat Viorica 
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Marcu, domnul deputat Molnar Zsolt, doamna deputat Cristina Nichita şi 2 

“abţineri”: domnul deputat Florin Gheorghe şi doamna deputat Maria-Andreea 

Paul). 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a declarat închise lucrările Comisiei. 

În data de 29 ianuarie 2013, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Liliana Mincă - preşedinte, domnul deputat Ştefan Petru Dalca - 

vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela Maria Podaşcă - vicepreşedinte, domnul 

deputat Gheorghe Firczak - secretar, domnul deputat Vlad Marcoci - secretar, 

domnul deputat Florin Gheorghe, doamna deputat Viorica Marcu, domnul deputat 

Molnar Zsolt, doamna deputat Cristina Nichita şi doamna deputat Maria-Andreea 

Paul.  

Au absentat: domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici, domnul deputat 

Ludovic Orban şi doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora. 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE 
                                                      
         Liliana MINCĂ                                      

 
SECRETAR   
 

                                                                       Gheorghe Firczak 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             Intocmit, 
      Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                      Laura-Giorgiana POPEANGĂ 
     

                                      
Expert parlamentar 

                                                                                                                                                       Andrei-Alexandru CHITIC 
 Şef birou – consilier parlamentar 
 Lucia Cornelia LEPĂDATU 
               


		2013-02-05T10:50:16+0200
	Cristina C. Constantin




