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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                             Nr. 37/237/26.06.2012 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din ziua de 18 iunie 2012 
   

 

Luni, 18 iunie 2012 

În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1. Audierea candidaţilor propuşi pentru funcţia de membru în Consiliul Director al 

Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

 

Audierea candidaţilor propuşi pentru a ocupa două funcţii de membru al Colegiului 

director al CNCD pentru câte un mandat de 5 ani şi pentru ocuparea unei funcţii pentru restul 

de mandat rămas vacat în urma unei demisii a avut loc în cadrul şedinţei comune a Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisiei juridică, de 

disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, împreună 

cu comisiile similare ale Senatului.  

Şedinţa a fost condusă de domnul senator Gyorgy Frunda, preşedintele Comisiei 

pentru drepturile omului, culte şi minorităţi. 

La lucrările comune ale Comisiilor au asistat şi reprezentanţi ai unor organizaţii 

neguvernamentale care activează în domeniul drepturilor omului şi combaterii discriminării. 

Grupurile parlamentare ale Partidului Social Democrat din Camera Deputaţilor şi 

Senat, conform prevederilor legale, au desemnat-o pe doamna Maria Lazăr, iar grupurile 

parlamentare ale Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor şi Senat au desemnat-o 

pe doamna Theodora Bertzi. Si-au mai depus candidatura următorii: Istvan Haller, propus de 

Coaliţia Antidiscriminare, dl. Dragoş Tiberiu Niţă şi dl. Florin-Bogdănel Priboi. 
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Membrii celor şase Comisii au analizat documentele prezentate pentru fiecare 

candidat propus. În urma opiniilor exprimate de către membrii Comisiilor, s-a trecut la 

procedura de vot secret pe bază de buletine de vot. Urmare a numărării voturilor, s-au 

constatat următoarele: 

-  domnul Istvan Haller a  întrunit 33 de voturi; 

- doamna Maria Lazăr a întrunit 32 de voturi; 

- doamna Theodora Bertzi a întrunit 32 de voturi; 

- domnul Dragoş Tiberiu Niţă  a  întrunit 4  voturi; 

- domnul Florin Bogdănel Priboi  a  întrunit 4 voturi. 

Membrii Comisiilor au hotărât să acorde aviz favorabil pentru domnul Istvan Haller. 

Pentru candidatele Maria Lazăr şi Theodora Bertzi, care au obţinut câte 32 de voturi, au 

hotărât să acorde aviz favorabil, urmând ca plenul reunit să decidă acordarea mandatului 

întreg şi a restului de mandat vacant. 

 

În ziua de 18 iunie 2012, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, 

doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul 

deputat Ioan Sorin Roman. 

Au absentat: doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache – vicepreşedinte, doamna 

deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat 

Nicolae Bănicioiu, domnul deputat Mihail Boldea, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, , 

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Constantin Severus Militaru, , 

doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

PREŞEDINTĂ 
 

   Cristina Ancuţa POCORA 
 
 

                                                                                    
 

                      

                                                                                                                              

                                                                
Întocmit:      

                                Cristina Constantin 
         Consilier parlamentar 
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