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Sinteza 
lucrărilor Comisiei  

din perioada  28 -  30 iunie 2011 
 

În  proiectul ordinii de zi din perioada 28 - 30 iunie 2011, au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii 

nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii voluntariatului 

nr.195/2001, republicată (PL.x445/2011); 

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind introducerea cotei 

obligatorii de reprezentare politică a femeilor în Parlamentul României (PL.x 333/2011); 

3. Documentare - Convenţia Consiliului Europei pentru prevenirea şi 

combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei în familie. 

 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. Doamna 

preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei. De 

asemenea, domnia sa a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu 

unanimitate de voturi. 

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

legislative privind modificarea Legii nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea şi 

completarea Legii voluntariatului nr.195/2001, republicată (PL.x445/2011), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

voluntariatului nr.195/2001, republicată, în sensul clarificării „dacă întotdeauna şi pentru 
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orice activitate de voluntariat este obligatorie încheierea unui contract scris”, întrucât, 

aşa cum se arată în expunerea de motive, „este nevoie de o reglementare clară, 

neechivocă şi necontradictorie, care să nu ridice piedici suplimentare celor care o pun 

în practică”. 

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

propunerii legislative (1 vot „împotrivă” - domnul deputat Gheorghe Firczak, restul 

voturilor „pentru”). 

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

de Lege privind introducerea cotei obligatorii de reprezentare politică a femeilor în 

Parlamentul României (PL.x 333/2011), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Proiectul de lege  are ca obiect de reglementare creşterea gradului de 

reprezentare a femeilor în viaţa politică, realizându-se astfel trecerea de la „egalitatea 

de şanse” la „egalitatea rezultatelor” în reprezentarea echitabilă a femeilor în 

Parlamentul României. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a precizat că limitarea procentului de 

reprezentare doar la nivel parlamentar nu este de natură să determine creşterea 

accesului femeilor la deciziile politice, precum şi creşterea numărului de femei în poziţii 

de conducere la nivelul administraţiei  publice centrale şi locale. De asemenea punctele 

de vedere ale membrilor societăţii civile cu expertiză în domeniul egalităţii de şanse 

converg către faptul că încurajarea reprezentării  femeilor în structurile de decizie 

trebuie făcută prin prevederi care să se refere deopotrivă la alegerile locale şi generale. 

 În continuare doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot avizarea 

favorabilă a proiectul de lege. Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, 

respingerea proiectului de lege, cu 7 voturi pentru respingere (Cristina Ancuţa Pocora, 

doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna 

deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul 

deputat Ioan Sorin Roman, doamna deputat Lucia-Ana Varga)  şi 6 voturi împotriva 

respingerii (domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Pető Csilla-Mária, 

doamna deputat Maria Stavrositu, doamna deputat Carmen Axenie, doamna deputat 

Doiniţa–Mariana Chircu, domnul deputat Constantin Severus Militaru).   

Pentru zilele de 29 şi 30  iunie 2011 membrii Comisiei s-au documentat cu privire 

la Convenţia Consiliului Europei pentru prevenirea şi combaterea violenţei împotriva 

femeilor şi a violenţei în familie. 
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În ziua de  28 iunie 2011, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora - preşedintă, 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. 

In zilele de 29 şi 30 iunie la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora - preşedintă, 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. 

A absentat doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                   
          SECRETAR   

 

                                                          PETŐ Csilla-Mária 
 

 
 

 
 
 

 
 

                                                                          
                     Intocmit 
                     Cristina CONSTANTIN 
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