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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                           Nr. 37/ 339/18.06.2009 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada 16 - 18 iunie 2009 
   

 

Marţi,  16 iunie  2009 
În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele  puncte: 

1. Proiectul de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 

(PL.x.267/2009); 

2. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul 

Republicii Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate 

socială şi securitate şi sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt 

(rutier şi feroviar) de frontieră între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-

Vidin, semnat la Bucureşti la 25 iulie 2008 şi la Sofia la 26 august 2008 (PL.x 

286/2009). 

Miercuri, 17 iunie  2009 
    În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1. Documentare privind eliminarea violenţei împotriva copiilor - mecanisme şi 

instrumente internaţionale. 

Joi, 18 iunie  2009 
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1. Documentare privind eliminarea violenţei împotriva copiilor - mecanisme şi 

instrumente internaţionale; 
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Marţi, 16 iunie  2009 
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. 

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, deşi invitat, nu a fost prezent la 

dezbateri. 

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

de Lege pentru completarea art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (PL.x.267/2009), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 

proiectului de Lege, rămas fără obiect ca urmare a adoptării unei reglementări anterioare  

(Legea nr. 239 din 10 iunie 2009, pentru modificarea art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului). 

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

de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii 

Bulgaria privind legislaţia aplicabilă relaţiilor de muncă, securitate socială şi securitate şi 

sănătate în muncă legate de construirea unui nou pod mixt (rutier şi feroviar) de frontieră 

între cele două ţări, peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin, semnat la Bucureşti la 25 iulie 

2008 şi la Sofia la 26 august 2008 (PL.x.286/2009), Camera Deputaţilor fiind prima 

Cameră sesizată. 

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

proiectului de Lege. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările şedinţei. 

Miercuri, 17 iunie  2009 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la mecanismele şi instrumentele 

internaţionale în domeniul  eliminării violenţei împotriva copiilor. 

 
Joi, 18 iunie 2009 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la mecanismele şi instrumentele 

internaţionale în domeniul  eliminării violenţei împotriva copiilor. 
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În perioada 16 – 18 iunie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

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

domnul deputat Mugurel Surupăceanu - vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Maria 

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

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

deputat Ileana Cristina Dumitrache, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul 

deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, doamna deputat 

Lucia-Ana Varga. 

 

 

 

         PREŞEDINTǍ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                          
                        SECRETAR   

 
                                                          PETŐ Csilla-Mària 

                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    Intocmit:  
                                                                                                                                                                         Lucia- Cornelia LEPǍDATU, 
                                                                                                                                                                         Consilier parlamentar 
                                                                                                                             

                       Cristian Constantin, 
                 Expert parlamentar 
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