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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
Comisia pentru egalitatea de şanse                              Nr. 37/ 84/16.02.2009 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada 10 - 12 februarie 2009 
   

 Marţi, 10 februarie  2009 
           În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Studiu individual. 

 

Miercuri, 11 februarie  2009 
           În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Studiu individual. 

 

Joi, 12 februarie  2009 
În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009 

(PL.x.44/2009) - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (anexa 3/42); 

2. Diverse. 

 
Marţi, 10 februarie 2009 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la lucrările aflate în dezbaterea 

Comisiei. 

 

Miercuri, 11 februarie  2009 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la lucrările aflate în dezbaterea 

Comisiei. 
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           Joi, 12 februarie 2009 
La lucrările Comisiei au participat, ca invitaţi: din partea Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării (C.N.C.D.) doamna Corina Comşa – vicepreşedinte şi doamna 

Roxana Truinea – membru în colegiul director al C.N.C.D.; din partea Ministerului 

Finantelor Publice (M.F.P.) domnul Nicolae Dincă – şef serviciu; din partea Agenţiei 

Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi (A.N.E.S.) doamna Andra 

Croitoru – director şi doamna Ana Maria Gheorghiu – inspector.  

La lucrările Comisiei a mai participat, în baza acreditării de la Camera Deputaţilor 

doamna Ana Popescu, reprezentanta Asociaţiei SUTTER. 

Conform hotărârii birourilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, 

Comisiei pentru egalitatea de şanse din Senat şi Comisiei pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor, le-a fost repartizat, spre dezbatere şi 

avizare, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 (PL.x.44/2009) – ordonator principal 

de credite Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (anexa 3/42). 

Dezbaterea a avut loc în şedinţa comună a celor două comisii, fiind condusă de 

doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora. 

 Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările şi a 

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

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

bugetului de stat pe anul 2009 (PL.x.44/2009) - Consiliul Naţional pentru Combaterea 

Discriminării (anexa 3/42). 

Reprezentanta C.N.C.D, doamna Corina Comşa – vicepreşedinte, a prezentat 

principalele atribuţii ale instituţiei, precum şi bugetul alocat acesteia. Referitor la capitolul 

cheltuieli de personal, doamna vicepreşedinte Corina Comşa a precizat că acestea nu 

sunt acoperite pentru trimestrul IV al anului în curs, de asemenea, că sumele alocate 

deplasărilor externe sunt foarte mici, făcând imposibil de onorat mandatul încredinţat de 

Reţeaua Europeană a Organismelor pentru egalitate – EQUINET şi limitând deplasările 

solicitate de  Ministerul Afacerilor Externe la Comisia Europeană şi Parlamentul European. 

În continuare, domnia sa a evidenţiat faptul că şi sumele aferente deplasărilor interne sunt 

foarte reduse, ceea ce pune instituţia în situaţia de a nu putea soluţiona sesizările primite. 

Un alt aspect referitor la alocarea bugetară îl reprezintă insuficienta finanţare a 

programelor, a adăugat doamna vicepreşedinte Corina Comşa. 
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Doamna Roxana Truinea, membru al colegiului C.N.C.D., a făcut menţiunea că, 

datorită insuficientei finanţări, instituţia are dificultăţi în implementarea programelor 

rezultate din aplicarea deciziei CEDO referitoare la incidentele de la Hădăreni. 

Reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice (M.F.P.), domnul Nicolae Dincă a 

prezentat principiile avute în vedere la bugetarea C.N.C.D., respectiv reducerea 

cheltuielilor materiale ca urmare a intrării în vigoare a unor noi acte normative şi 

eficientizarea cheltuielilor în ansamblu. Domnia sa a menţionat faptul că bugetul C.N.C.D. 

nu este satisfăcător, dar că există posibilitatea ca la o viitoare rectificare să fie alocate 

resurse suplimentare. 

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a invitat reprezentanţii A.N.E.S. să 

prezinte principalele aspecte ale finanţării Agenţiei în anul 2009. Doamna director Andra 

Croitoru a declarat că fondurile alocate A.N.E.S. sunt suficiente pentru buna derulare a 

activităţilor, de asemenea, a arătat faptul că instituţia este beneficiară de fonduri europene 

în cadrul a două proiecte. Singura problemă este aceea că nu a fost numit încă  

preşedintele A.N.E.S. iar această situaţie face dificilă realizarea proiectelor, a precizat 

doamna director Andra Croitoru. 

Domnul vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu şi domnul deputat Nicolae Bănicioiu, 

au apreciat că bugetul este insuficient pentru a asigura funcţionarea instituţiei şi au 

recomandat iniţierea de proiecte pentru atragerea de finanţări externe. Domnul 

vicepreşedinte Mugurel Surupăceanu a mai menţionat faptul că este nevoie de o analiză 

mai aprofundată a activităţii C.N.C.D. iar pentru evaluarea problematicii discriminării 

bazate pe criterii etnice este nevoie de o anchetă, dar şi de proiecte zonale şi naţionale, 

inclusiv referitor la populaţia rromă. 

Domnul deputat Constantin Severus Militaru a arătat că subscrie la punctele de 

vedere exprimate de  reprezentantul M.F.P. şi de colegii parlamentari, referitor la o 

eventuală suplimentare a bugetului C.N.C.D., dar amendarea bugetului în acest sens 

presupune afectarea altui ordonator de credite. Domnia sa a recomandat C.N.C.D. să 

acceseze  fonduri europene, aşa cum a procedat A.N.E.S., şi şi-a manifestat acordul cu 

privire la bugetul C.N.C.D. în forma prezentată. 

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a făcut unele consideraţii cu privire la 

bugetul C.N.C.D., după cum urmează: 

- bugetul alocat C.N.C.D. nu asigură funcţionarea instituţiei, în condiţiile în care, în 

perioada de criză, discriminările se vor accentua, femeile fiind cele mai afectate (de 
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exemplu: femeile din mediul rural, femeile concediate, femeile care nu îşi mai pot relua 

activitatea după expirarea concediului post natal sau pentru îngrijirea copilului); 

- se impun câteva amendamente care să facă funcţională instituţia (suplimentarea 

cheltuielilor aferente deplasărilor interne şi externe); 

- în cazul adoptării bugetului în forma prezentată, C.N.C.D. va funcţiona dar nu îşi va 

putea îndeplinii atribuţiile şi realiza obiectivele; 

- în condiţiile în care majoritatea capitolelor de cheltuieli din bugetul C.N.C.D. prezintă 

reduceri substanţiale, suma alocată pentru mobilier şi aparatură birotică şi alte active 

corporale este de circa 5 ori mai mare. 

 Ca urmare, doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a considerat că acest buget 

trebuie să fie  respins şi funcţionarea instituţiei să fie îngheţată, sau să fie adoptate 

amendamentele pe care le-a propus. 

 

 Reprezentanţii C.N.C.D. au luat cuvântul şi au adus unele clarificări: 

- au fost înfiinţate birouri teritoriale la Târgu Mureş şi Buzău şi urmează a se înfiinţa 

la Constanţa şi în  Moldova; 

- în condiţiile unui buget redus, cotizaţia anuală de 1000 Euro la EQUINET nu a fost 

plătită pe anii 2008 şi 2009;  

- prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe a fost iniţiată colaborarea cu instituţia 

similară din Italia; 

- C.N.C.D. a beneficiat de un program Phare cu Ministerul Justiţiei din Olanda, iar în 

prezent este beneficiar al programului PROGRESS pentru perfecţionarea 

magistraţilor, cu menţiunea că C.N.C.D. nu dispune de sumele necesare pentru 

cofinanţare; 

- referitor la discriminarea pe criteriul etnic, C.N.C.D. a primit numeroase sesizări 

referitor la accesul pe piaţa muncii, precum şi la informaţiile publice; 

- C.N.C.D. are o strategie referitoare la situaţia rromilor, dar atribuţii principale în 

domeniu le are Agenţia Naţională pentru Rromi;  

- sediul în care îşi desfăşoară activitatea C.N.C.D. este impropriu şi nu se poate 

asigura accesul persoanelor cu dizabilităţi; 

- C.N.C.D. lucrează la raportul de activitate pe anul 2008 pe care îl va prezenta 

Parlamentului în prima parte a lunii aprilie. 
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Doamna deputat Cristina Ileana Dumitrache a apreciat colaborarea C.N.C.D. cu 

instituţia similară din Italia ca fiind foarte importantă, ţinând cont de situaţia românilor aflaţi 

în Italia, precum şi de manifestările uneori tensionate dintre români şi italieni, în acest sens 

recomandând a fi găsite soluţii de rezolvare precum şi surse de finanţare a acestora. 

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a prezentat amendamentele pe care le- 

a formulat împreună cu doamna deputat Lucia Varga, referitor la suplimentarea 

cheltuielilor de deplasări interne şi externe şi a propus membrilor Comisiilor să fie preluat 

ca amendamente ale Comisiilor. Supuse la vot, amendamentele au fost respinse cu 

majoritate de voturi (2 voturi  „împotrivă” şi restul  „pentru”). 

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a supus votului anexa 3/42 în 

ansamblu, în forma prezentată, iar aceasta a fost adoptată, cu majoritate de voturi (2 

abţineri şi restul ”pentru”). Ca urmare, bugetul C.N.C.D. a fost avizat favorabil, cu 

majoritate de voturi, în forma prezentată. 

În continuare, doamna preşedinte a propus suplimentarea ordinii de zi, care a fost  

aprobată în unanimitate, cu următoarele puncte:  

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2008 pentru modificarea Legii 

nr.17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă 

(PL.x.3/2009); 

3. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind  

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.167/2008 pentru modificarea Legii 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor 

didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul 

universitar de doctorat (PL.x.8/2009); 

4.Diverse. 

La dezbaterea punctelor suplimentare de pe ordinea de zi au fost invitaţi să 

participe reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării (M.E.C.I.). Au dat 

curs invitaţiei doamna Oana Badea – secretat de stat şi domnul Laurenţiu Georgescu – 

consilier. 
La al doilea  punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în procedură  

de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.141/2008 pentru modificarea Legii nr.17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, 

capabili de performanţă înaltă (PL.x.3/2009). 
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Obiectul de reglementare îl constituie modificarea Legii nr.17/2007 privind educaţia 

tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă, intervenţiile legislative vizând 

eficientizarea activităţii referitoare la pregătirea acestor categorii de tineri, prin crearea 

unui cadru legal de selecţie şi pregătire în cadrul Centrului Naţional pentru Curriculum şi 

Evaluare în învăţământul preuniversitar.  

Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate,  avizarea favorabilă a proiectului de 

Lege. 

La al treilea  punct al ordinii de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în procedură 

de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.167/2008 pentru modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, 

referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de 

masterat şi din învăţământul universitar de doctorat (PL.x.8/2009). 

           Obiectul de reglementare îl constituie modificarea Legii nr.128/1997 privind Statutul 

personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, intervenţiile legislative 

vizând includerea normării activităţilor didactice la învăţământul universitar de masterat şi 

din învăţământul universitar de doctorat în normarea prevăzută de lege pentru 

învăţământul postuniversitar. 

Membrii Comisiei au hotărât, în unanimitate,  avizarea favorabilă a proiectului de 

Lege. 

La punctul Diverse doamna preşedinte a prezentat invitaţia primită din partea 

Comisiei pentru drepturile femeii şi egalitatea de gen din Parlamentul European, pentru 

participarea la conferinţa reţelei Comisiilor parlamentare pentru egalitate de şanse între 

femei şi bărbaţi din Uniunea Europeană, care va avea tema „Femeile şi alegerile 

europene” şi se va desfăşura la data de 5 martie 2009 la Bruxelles. Comisia a  nominalizat 

pentru participarea la această reuniune pe domnul deputat Mugurel Surupăceanu - 

vicepreşedinte, doamna deputat Maria Stavrositu – secretar şi doamna deputat Pető 

Csilla-Maria – membru.  

La acelaşi punct al ordinii de zi,  doamna deputat Doiniţa Mariana Chircu şi domnul 

deputat Constantin Severus Militaru, în numele parlamentarilor aparţinând Grupului 

parlamentar al P.D-L., au ridicat problema funcţionării Biroului Comisiei. Doamna 

preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a precizat că s-a consultat permanent cu membrii 

Biroului şi a solicitat Grupului parlamentar al U.D.M.R. nominalizarea secretarului, astfel 

încât activitatea Biroului Comisiei să se desfăşoare în parametri normali. 
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Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 

La lucrările Comisiei din perioada 10 - 12 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 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 şi doamna deputat Pető Csilla-

Maria. 

 

 

 

        PREŞEDINTE                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
                   
 
 

                  SECRETAR   
 

                                                       Maria STAVROSITU 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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