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Comisia pentru egalitatea de şanse                                 Nr. 37/ 223/ 17.03.2010 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 

Sinteza 
lucrărilor Comisiei  

din perioada 09 - 11 martie 2010 
 
 
 
   Marţi, 09 martie 2010 
           În  proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor 

consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate 

(PL.x37/2010); 

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

nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al 

Persoanelor Vârstnice (PL.x 39/2010). 

3. Diverse. 

 

   Miercuri, 10 martie  2010 
În  proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Documentare – Reglementări ale Uniunii Europene privind prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie. 

 
Joi, 11 martie 2010 

În  proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Documentare – Reglementări ale Uniunii Europene privind prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie. 



 2

 
   Marţi, 09 martie 2010 
   Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei şi 

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

îndeplinită. 

La lucrările şedinţei au participat, ca invitaţi: 

- din partea Ministerului Afacerilor Externe, domnul Floricel Paul Mocanu, 

Ministru consilier; 

- din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale (M.M.F.P.S.), 

doamna Maria Elena Bundaru – inspector şi domnul Florin Dragomir – 

consilier. 

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

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare 

pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile 

consulare ale României în străinătate (PL.x37/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr.198/2008 

privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la 

misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi 

completările ulterioare, în sensul reaşezării cuantumului unor taxe percepute pentru 

prestarea serviciilor consulare, astfel încât să se poată asigura fondurile necesare, atât 

executării în regim de urgenţă şi de calitate a acestor servicii, cât şi a altor servicii ce revin 

misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României din angajamentele asumate de 

statul român faţă de partenerii străini, în special cele care vizează protecţia şi repatrierea 

asistată a copiilor fără tutelă şi neînsoţiţi, precum şi a persoanelor aflate în situaţii 

deosebite. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a arătat că propunerea legislativă, care 

a fost adoptată de Senat, cu amendamente, vine să aducă în concordanţă cu realitatea 

situaţia din serviciile consulare şi să actualizeze taxele. 

Domnul Floricel Paul Mocanu a precizat că Ministerul nu a agreat modificarea 

anexei la Lege şi, de asemenea,  a arătat că  fondurile rezultate din aceste taxe pot fi 

folosite doar pentru  cheltuieli pentru situaţii de urgenţă. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a menţionat că fondurile obţinute din 

actualizarea taxelor ar putea fi folosite pentru a finanţa anumite cheltuieli de transport sau 
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repatriere a persoanelor decedate. Domnul Floricel Paul Mocanu a precizat că Ministerul 

Afacerilor Externe ajută familiile cu cheltuielile de repatriere sau cele de incinerare sau 

înhumare pe teritoriul statului unde s-a înregistrat decesul, familia semnând un 

angajament de returnare a sumei respective.  

 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

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

Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice (PL.39/2010), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională.  

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al 

Persoanelor Vârstnice, republicată, amendamentele propuse urmărind mai multă 

flexibilitate şi eficienţă în acţiunile şi activităţile Consiliului, restrângerea cheltuielilor 

bugetare şi consolidarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice, ca organism de 

reprezentare la nivel naţional a persoanelor vârstnice din România în dialogul social 

instituţionalizat cu autorităţile publice, pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor acestei 

categorii de populaţie. 

Domnul Florin Dragomir a precizat că în punctul de vedere al Guvernului care a fost 

transmis la Senat, după adoptarea propunerii legislative în plenul Senatului, se precizează 

că Ministerul este de acord cu diminuarea numărului de membri din cadrul Consiliului (dar 

nu şi cu reducerea mandatului acestora de la 4 la 2 ani), precum şi cu reducerea 

cuantumului indemnizaţiei, propunând reducerea acestui cuantum şi pentru membrii 

Comisiei permanente.  

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, 

avizarea favorabilă a proiectului de Lege. 

La punctul Diverse, doamna preşedintă a adus la cunoştinţa membrilor Comisiei  

invitaţia Senatului Spaniei – stat care deţine în prezent preşedinţia Uniunii Europene, la 

reuniunea Comisiilor pentru egalitate din parlamentele statelor membre ale Uniunii 

Europene din 29 aprilie a.c. Iniţial, în luna octombrie 2009, Direcţia pentru cooperare 

parlamentară internaţională multilaterală din Camera Deputaţilor, a solicitat, pentru 

această reuniune, nominalizarea a 2 – 3 membri ai Comisiei, iar în adresa de revenire din 

luna martie, datorită constrângerilor bugetare, s-a solicitat desemnarea a 1 sau 2 

parlamentari. 
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În urma discuţiei avute cu membrii Comisiei s-a hotărât ca din partea Comisiei să  

participe la acţiunea de la Madrid, din 29 aprilie a.c., doamna preşedintă Cristina Ancuţa 

Pocora şi doamna deputat Carmen Axenie.  

Referitor la deplasările în străinătate, la iniţiativa doamnei vicepreşedinte Ileana 

Cristina Dumitrache, domnului deputat Mugurel Surupăceanu şi domnului deputat 

Constantin Severus Militaru, membrii Comisiei au propus ca nominalizările să fie făcute în 

cadrul şedinţelor Comisiei, staff-ul urmând a ţine evidenţa acestora. De asemenea, 

doamna vicepreşedinte Ileana Cristina Dumitrache, domnul vicepreşedinte Gheorghe 

Firczak, domnul deputat Mugurel Surupăceanu şi domnul deputat Constantin Severus 

Militaru au solicitat ca la deplasările externe ale membrilor Comisiei să participe şi membri 

ai staff-ului, aceştia fiind cei care cunosc problematica de specialitate şi pot asigura 

asistenţa tehnică necesară parlamentarilor în cadrul reuniunilor internaţionale ale 

Comisiilor de egalitate.  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a precizat că discutarea în şedinţe  a 

deplasărilor externe trebuie făcută doar pentru invitaţiile care nu se referă la preşedintele 

Comisiei.   

De asemenea, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a subliniat că o parte din 

staff a participat la acţiuni externe, atunci când documentele au precizat acest lucru, dând 

ca exemplu deplasarea doamnei expert Cristina Constantin -  vizită de lucru la 

Parlamentul European, organizată şi finanţată de acesta, precum şi a doamnei consilier 

Luminiţa Gheorghiu. 

Doamna consilier Luminiţa Gheorghiu a precizat că a fost în delegaţie în străinătate 

aprobată de Camera Deputaţilor, nu de către Comisie, având invitaţie nominală. 

Doamna vicepreşedinte Ileana Cristina Dumitrache a menţionat că în cadrul 

reuniunii Comisiilor parlamentare de la Stockholm din anul 2009 ar fi fost necesară 

asistenţa de specialitate din partea staff-ului, de asemenea că regretă faptul că deşi 

participarea consilierului fusese aprobată de conducerea Camerei Deputaţilor, aceasta nu 

a mai fost posibilă în urma intervenţiei doamnei preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 

 Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a precizat că a adresat o scrisoare 

Biroului permenent prin care îşi declina responsabilitatea cu privire la acea decizie. 

Domnul deputat Mugurel Surupăceanu a solicitat doamnei preşedintă Cristina 

Ancuţa Pocora ca, atunci când susţine conferinţe de presă pe teme ce ţin de activitatea 

Comisiei sau în numele Comisiei, subiectele respective să fie discutate în prealabil şi să 

aibă acordul membrilor Comisiei. Domnia sa a dat, în acest sens, ca exemplu Conferinţa 

de presă din ziua de 8 martie pentru lansarea „Propunerii legislative privind modificarea şi 
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completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie” a 

cărei formă finală nu a fost discutată.  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a precizat că propunerea legislativă şi 

Agenda activităţilor din ziua de 8 martie au fost transmise deputaţilor pe adresele de e-

mail, prin grija staff-ului, solicitându-se transmiterea eventualelor observaţii. 

Domnul deputat Constantin Severus Militaru şi domnul deputat Mugurel 

Surupăceanu au solicitat doamnei preşedintă Cristina Ancuţa Pocora abordarea activităţii 

Comisiei în manieră directă şi colegială, de la deputat la deputat şi nu de la preşedinte la 

deputat. 

Solicitată de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora să facă precizări cu privire 

la propunerea legislativă, doamna consilier Lucia-Cornelia Lepădatu a menţionat că 

aceasta reprezintă un text redactat de staff, prin reformularea unui raport al Comisiei, 

(respins în legislatura anterioară, dat fiind faptul că urma să fie elaborat de către Guvern 

un nou proiect de lege), adaptat noii structuri instituţionale create în luna noiembrie 2009. 

Doamna vicepreşedinte Ileana Cristina Dumitrache a menţionat faptul că este 

necesară o analiză aprofundată a textului propunerii şi a recomandat includerea acesteia 

pe ordinea de zi a şedinţei din săptămâna următoare. 

 Membrii Comisiei au fost de acord cu dezbaterea  pe articole a propunerii legislative 

în şedinţa din următoarea săptămână. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak a menţionat că, având experienţa 

parlamentară a două legislaturi şi jumătate, apreciază competenţa şi activitatea staff-ului, 

inclusiv a celor două consiliere – foste parlamentare, sens în care consideră că evaluarea 

anuală a personalului tehnic de specialitate trebuie analizată de Biroul  Comisiei. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a subliniat faptul că evaluarea 

personalului Comisiei este în sarcina preşedintelui. 

Doamna vicepreşedinte Ileana Cristina Dumitrache, domnul deputat  Constantin 

Severus Militaru şi domnul deputat Mugurel Surupăceanu au solicitat doamnei preşedintă 

Cristina Ancuţa Pocora discutarea calificativelor staff-ului nu numai în Biroul Comisiei ci 

chiar în şedinţa Comisiei, aşa cum se procedează şi la alte comisii. 

Doamna preşedintă a propus întrunirea membrilor Comisiei miercuri, 17 martie, 

pentru discutarea pe articole a „Propunerii legislative privind modificarea şi completarea 

Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie”.  

Domnul deputat Constantin Severus Militaru a solicitat ca întrunirea Comisiei să 

aibă loc, de regulă, după şedinţa de plen, propunere agreată de membrii Comisiei. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 
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Miercuri, 10 martie 2010 şi Joi, 11 martie 2010 

Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la  reglementările Uniunii Europene 

privind prevenirea şi combaterea violenţei în familie. 

 

În perioada 02 - 04 martie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache–

vicepreşedintă, domnul deputat Gheorghe Firczak–vicepreşedinte, doamna deputat Pető 

Csilla-Mária – secretar, 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 Mugurel Surupăceanu, 

doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
                  

                  SECRETAR   
 

                                                          Pető Csilla-Mária 
 
 
 
 
 

                                                                              
                                    Intocmit:  

                                                                                                                                                                     Lucia- Cornelia LEPǍDATU, 
                                                                                                                                                                     Consilier parlamentar 
 
            dr. Luminiţa Gheorghiu 
            Consilier parlamentar 
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