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Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada 01– 03 martie 2011 
       
 

 Marţi, 01 martie 2011 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 01 martie 2011, au fost înscrise următoarele 

puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind terminologia oficială utilizată 

pentru etnia ţiganilor (Pl.x 37/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind regimul manualelor şcolare în 

învăţământul preuniversitar (Pl.x 51/2011). 

 
Miercuri, 02 martie 2011 şi Joi, 03 martie 2011 

În  proiectul ordinii de zi din zilele de 02 şi 03 martie, a fost înscris următorul punct: 

1. Studiu individual privind violenţa în familie.  

 
 Marţi, 01 martie 2011 

 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 

 La lucrările Comisiei a participat, ca invitat, din partea Guvernului, domnul         

Ilie Dincă – Preşedinte al Agenţiei Naţionale  pentru Romi (A.N.R.). 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei şi a 

supus aprobării ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 
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 La primul punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative privind terminologia oficială utilizată pentru etnia ţiganilor (Pl.x 37/2011).  

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot avizarea negativă a 

propunerii legislative, iar aceasta a fost avizată  negativ, cu majoritate de voturi (5 voturi 

“pentru”: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora, doamna deputat Ileana Cristina 

Dumitrache, domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, domnul deputat Ioan Roman şi 3 voturi “împotrivă”: doamna deputat Carmen 

Axenie, doamna deputat Pető Csilla-Mária şi domnul deputat Florin - Ciprian Luca) – 

corespunzător cvorumului înregistrat la momentul votului. 

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

legislative provind regimul manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar (Pl.x 51/2011). 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea favorabilă a propunerii 

legislative. Supusă la vot, propunerea legisaltivă a fost avizată favorabil, cu unanimitate de 

voturi.  
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările comisiei. 

 

Miercuri, 02 martie 2011 şi Joi, 03 martie 2011 
 Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la violenţa în familie. 

 

În zilele de 01 şi 02 martie 2011, 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 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. 

 A absentat: doamna deputat Maria Stavrositu. 

 

În ziua de 03 martie 2011, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: 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 Constantin Severus Militaru,  doamna deputat Lucia-Ana Varga. 
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 A absentat: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora , domnul deputat Florin–Ciprian 

Luca, domnul deputat Ioan Sorin Roman. 

 

 

 

         PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                   
               

                   SECRETAR,   
 

                                                          Pető Csilla-Mária 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Întocmit:  
          Lucia Cornelia Lepadatu 

consilier parlamentar 
                                                                                                                                                   Luminiţa GHEORGHIU,                                     
          consilier parlamentar 
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