
 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
 

SENATUL         CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia  pentru egalitatea de şanse           Comisia  pentru  egalitatea de   
        şanse pentru femei şi bărbaţi 

                   Nr.  XXXI/22/12.02.2009                                                   Nr. 37/72/12.02.2009 
 
 
 
 

A V I Z  C O M U N 
 

asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2009 
 
 
 Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009 (L15/2009, respectiv, P.L.x. 44/2009) a 
fost trimis Comisiei pentru  egalitatea de şanse a Senatului, respectiv, Comisiei pentru egalitatea 
de şanse pentru femei şi bărbaţi a Camerei Deputaţilor, cele două fiind sesizate pentru aviz. Cu 
acest proiect de Lege au fost sesizate în fond Comisiile pentru buget, finanţe şi bănci.  
 

Proiectul de Lege a fost dezbătut în şedinţa Comisiilor din 12 februarie 2009.  
 
La dezbaterea proiectului au participat, ca invitaţi : din partea Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării doamna Corina Nicoleta Comşa, vicepreşedinte şi doamna Roxana 
Truinea, secretar de stat; din partea Ministerului Finanţelor Publice domnul Nicolae Dincă, şef 
serviciu; din partea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi doamna 
Andra Croitoru, director, doamna Ana Maria Gheorghiu, inspector. 

 
La lucrările Comisiilor au fost prezenţi 6 senatori, din totalul de 11 membri ai Comisiei, 

şi  10 deputaţi, din totalul de 12 membri ai Comisiei. 
 
În urma dezbaterii, Comisiile reunite, cu majoritate de voturi, avizează favorabil 

proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2009, amendamentele respinse fiind cuprinse în anexa 
la prezentul aviz. 

 
 
 

PREŞEDINTE, PREŞEDINTE, 
 
 

Lia Olguţa VASILESCU 

 
 

Cristina Ancuţa POCORA 
 

 
 
 
 
 
 

        expert parlamentar,                                            consilier parlamentar, 
                     Irina Dumitrescu                                 Lucia – Cornelia Lepădatu  
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Anexă 

 
AMENDAMENTE RESPINSE 

la proiectul de Lege privind bugetul de stat pe anul 2009 
 
 

Nr. 
crt. 

 

Articolul din 
Lege/anexa/ 

capitol/ 
subcapitol/ 
paragraf/ 

grupa/titlul/
articol/ 
alineat 

 
 

Text 
amendament 

propus 

 
 

Motivaţia amendamentului/ 
Sursa de finanţare/Autor 

 
 

Motivaţia 
respingerii 

(numai pt.comisii) 
 

1 Anexa 
3/42/02 
capitol 5001 
grupa 20  
articol 06  
- coloana 3 

124  Se propune modificarea sumei alocate cu titlu de 
Deplasări, detaşări, transferări, de la valoarea de 
82 mii lei  la valoarea de 124 mii lei (la nivelul 
anului 2008), având în vedere faptul că 
soluţionarea sesizărilor referitor la presupuse acte 
de discriminare necesită deplasarea în teritoriu 
pentru efectuarea investigaţiilor. Numărul 
sesizărilor privind discriminarea are un trend 
crescător, ca urmare a acţiunilor de sensibilizare şi 
mediatizare privind discriminarea, derulate de 
CNCD. De asemenea, CNCD este membru al 
Reţelei Europene a Organismelor pentru Egalitate-
EQUINET, ceea ce impune participarea la 
reuniuni şi activităţi externe în domeniu. 
Modificarea propusă are în vedere asigurarea 
condiţiilor pentru ca instituţia să-şi poată realiza 
misiunea şi obiectivele stabilite prin lege. 
 
Sursa de finanţare: din bugetul de stat – bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 
– Fondul alocat Ministrului 
 
Autor : deputat Cristina Ancuţa Pocora, deputat 
Lucia Varga – Grupul Parlamentar al P.N.L.  
 

Se propune 
respingerea, motivat 
de faptul că situaţia 
macroeconomică 
impune un buget de 
austeritate 

2 
 

Anexa 
3/42/02 
capitol 5001 
grupa 20  
articol 06  
alineat 01  
- coloana 3 

92 Se propune modificarea sumei alocate cu titlu de 
Deplasări interne, detaşări, transferări, de la 
valoarea de 72 mii lei  la valoarea de 92 mii lei (la 
nivelul anului 2008), având în vedere faptul că 
soluţionarea sesizărilor referitor la presupuse acte 
de discriminare necesită deplasarea în teritoriu 
pentru efectuarea investigaţiilor. Numărul 
sesizărilor privind discriminarea are un trend 
crescător, ca urmare a acţiunilor de sensibilizare şi 
mediatizare privind discriminarea, derulate de 
CNCD. 
Modificarea propusă are în vedere asigurarea 
condiţiilor pentru ca instituţia să-şi poată realiza 
misiunea şi obiectivele stabilite prin lege. 

Se propune 
respingerea, motivat 
de faptul că situaţia 
macroeconomică 
impune un buget de 
austeritate 
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Sursa de finanţare:  
din bugetul de stat – bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale – Fondul alocat 
Ministrului 
 
Autor : deputat Cristina Ancuţa Pocora, deputat 
Lucia Varga – Grupul Parlamentar al P.N.L. 
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Anexa 
3/42/02 
capitol 5001 
grupa 20  
articol 06  
alineat 02  
- coloana 3 

 
32 

 
Se propune modificarea sumei alocate cu titlu de 
Deplasări în străinătate, de la valoarea de 10 mii 
lei  la valoarea de 32 mii lei (la nivelul anului 
2008), având în vedere faptul că CNCD este 
membru al Reţelei Europene a Organismelor 
pentru Egalitate-EQUINET, ceea ce impune 
participarea la reuniuni şi activităţi externe în 
domeniu. 
 
Sursa de finanţare:  
din bugetul de stat – bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale – Fondul alocat 
Ministrului 
 
Autor : deputat Cristina Ancuţa Pocora, deputat 
Lucia Varga – Grupul Parlamentar al P.N.L. 
 
 
 

 
Se propune 
respingerea, motivat 
de faptul că situaţia 
macroeconomică 
impune un buget de 
austeritate 
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