
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                                      Nr. 37/ 148/ 29.03.2011 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada  22 – 24 martie 2011 
 

În  proiectul ordinii de zi din perioada 22 – 24 martie 2011, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

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

urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii (PL.x 68/2011);  

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul 

României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiul Economic 

European (PL.x 107/2011); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (PL.x 57/2011); 

4. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.108/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (PL.x 

80/2011); 

5. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii 

nr.44/1994 cu modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, precum şi 

unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Pl.x 98/2011); 

6. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind exercitarea unor activităţi cu 

caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL.x 106/2011). 
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Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora, 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 lucrările Comisiei a participat, în calitate de invitaţi: 

- domnul Nicolae Ivăşchescu, secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei 

Sociale; 

- domnul Răsvan Stegaru, ofiţer de poliţie în cadrul Oficiului Român pentru Imigrări. 

 Ministerul Sănătăţii, deşi invitat, nu a participat la dezbateri. 

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

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.107/2010 pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (PL.x 68/2011), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

La proiectul de lege a fost depus un amendament în sensul modificării art.259 alin. (2). 

Supus la vot, amendamentul a întrunit 7 voturi „pentru” (doamna deputat Cristina Ancuţa 

Pocora, doamna deputat Cristina Ileana Dumitrache, doamna deputat Carmen Axenie, 

domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul 

deputat Ciprian Florin Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman) şi 4 voturi „împotrivă” 

(domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat 

Doiniţa Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru). 

În continuare, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot proiectul de 

lege în ansamblu, cu amendamente. Supus la vot, proiectul de lege a întrunit 5 voturi 

„pentru” (doamna deputat Cristina Ileana Dumitrache, doamna deputat Carmen Axenie, 

domnul deputat Nicolae Bănicioiu, domnul deputat Ciprian Florin Luca, domnul deputat Ioan 

Sorin Roman), 4 voturi „împotrivă” (domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat 

Maria Stavrositu, doamna deputat Doiniţa Mariana Chircu, domnul deputat Constantin 

Severus Militaru) şi 2 „abţineri” (doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora şi doamna deputat 

Graţiela Leocadia Gavrilescu). În consecinţă, proiectul de Lege nu a întrunit numărul necesar 

de voturi pentru a fi avizat favorabil. 

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

Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2005 

privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii 

Europene şi Spaţiul Economic European (PL.x 107/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

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

de lege.  

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

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă 

(PL.x 57/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului 

de lege (2 „abţineri”: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora şi doamna deputat Graţiela 

Leocadia Gavrilescu, restul voturilor fiind „pentru”). 

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

Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.108/2010 pentru modificarea 

şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea 

ocupării forţei de muncă (PL.x 80/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea favorabilă a proiectului 

de lege. Supusă la vot, propunerea a întrunit 5 voturi „pentru” (domnul deputat Gheorghe 

Firczak, doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat 

Doiniţa Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru) şi 6 voturi „împotrivă” 

(doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Cristina Ileana Dumitrache, 

domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul 

deputat Ciprian Florin Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman). 

În consecinţă, membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă 

a proiectului de lege. 

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

legislative pentru modificarea Legii nr.44/1994 cu modificările şi completările ulterioare 

privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (Pl.x 

98/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

În continuare, doamna preşedintă Cristina Ancuta Pocora a supus la vot propunerea 

legislativă. Supusă la vot, propunerea legislativă a întrunit 5 voturi „pentru” (domnul deputat 

Nicolae Bănicioiu, domnul deputat Ciprian Florin Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman, 

doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora şi doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu), 5 

voturi „împotrivă” (domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Maria Stavrositu, 

doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa Mariana Chircu, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru) şi o abţinere (doamna deputat Cristina Ileana Dumitrache). În 

consecinţă, propunerea legislativă nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi avizată 

favorabil. 
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La al şaselea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului de 

Lege privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri (PL.x 

106/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea negativă a proiectului 

de lege. Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea negativă a proiectului 

de lege (6 voturi „pentru”: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora doamna deputat Ileana 

Cristina Dumitrache, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman şi 5 

voturi „împotrivă”: domnul deputat Gheorghe Firczak,  doamna deputat Maria Stavrositu, 

doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru). 

Pentru zilele de 23 şi 24 martie 2011 membrii Comisiei s-au documentat cu privire la 

legislaţia din domeniul violenţei în familie. 

 

În perioada 22 – 24 martie 2011, 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 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 Ioan Sorin Roman. 

Au absentat: doamna deputat Pető Csilla-Mária, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                   
          SECRETAR   

 

                                                          PETŐ Csilla-Mária 
 

 
                                                                                

                     Intocmit 
                     Lucia Cornelia LEPADATU 
                     Consilier parlamentar 
 
                     Cristina CONSTANTIN 

            Expert parlamentar 
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