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Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada  07- 09 iunie 2011 
 

În  proiectul ordinii de zi din perioada 07 - 09 iunie 2011, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind introducerea votului 

prin corespondenţă pentru cetăţenii români aflaţi în  străinătate (PL.x336/2011); 

2. Documentare: Reglementări şi modele electorale care promovează 

femeile. 

 

Şedinţa a fost condusă alternativ de doamna vicepreşedinte Cristina Ileana 

Dumitrache şi 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. 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 invitat, domnul Pietro Pavoni, 

Consilier în cadrul Ministerului Afacerilor Externe 

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

Lege privind introducerea votului prin corespondenţă pentru cetăţenii români aflaţi în  

străinătate (PL.x336/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
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Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare introducerea votului prin 

corespondenţă pentru cetăţenii români aflaţi în străinătate, în scopul asigurării unui mod 

de acces simplu la procesul electoral. 

Ministerul Afacerilor Externe, prin reprezentantul său, a precizat că Ministerul nu 

susţine proiectul de Lege, la Guvern existând în lucru un proiect similar, dar care 

prevede mai multe elemente de securizare a datelor celor care votează, precum şi a  

votului. 

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

proiectului de Lege (4 voturi „împotrivă” - doamna deputat Maria Stavrositu, doamna 

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

Constantin Severus Militaru şi o „abţinere”- domnul deputat Gheorghe Firczak). 

Pentru zilele de 08 şi 09  iunie 2011 membrii Comisiei s-au documentat cu privire 

la reglementări şi modele electorale care promovează femeile. 

 

În perioada 07 - 09 iunie 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 Pető Csilla-Mária, 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, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                   
          SECRETAR   

 

                                                          PETŐ Csilla-Mária 
 

 
                                                                          

                     Intocmit 
                     Dr. Luminiţa GHEORGHIU 
                     Consilier parlamentar 
 
                     Cristina CONSTANTIN 

            Expert parlamentar 
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