PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
Comisia pentru egalitatea de şanse

Nr. 37/ 470 / 22 decembrie 2008

pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei
din data de 20 decembrie 2008
cu prilejul alegerii Biroului Comisiei

În data de 20 decembrie 2008 a avut loc şedinţa de constituire a Comisiei pentru
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi care se compune din 10 deputaţi.
Desemnaţi fiind de grupurile parlamentare, la lucrările comisiei au participat :
-

doamna deputat Cristina-Ancuţa Pocora şi domnul deputat Gheorghe-Eugen
Nicolăescu, aparţinând Grupului parlamentar al Partidului National Liberal;

-

doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, domnul deputat Nicolae Bănicioiu,
domnul deputat Ciprian-Florin Luca, domnul deputat Mugurel Surupăceanu,
aparţinând Grupului Parlamentar al Alianţei Politice a Partidului Social Democrat
şi a Partidului Conservator;

-

doamna deputat Carmen Axenie şi doamna deputat Maria Stavrositu,
aparţinând Grupului parlamentar al Partidului Democrat-Liberal;

-

doamna deputat Pető Csilla Mária, aparţinând Grupului parlamentar al Uniunii
Democrate Maghiare din România;

-

domnul deputat Gheorghe Firczak, aparţinând Grupului parlamentar al
Minorităţilor naţionale.
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La lucrările comisiei a participat doamna Daniela Popa, vicepreşedinte al Camerei
Deputaţilor, delegată din partea Biroului Permanent pentru a participa la alegerea Biroului
Comisiei.
Funcţiile în cadrul Biroului au fost repartizate conform art.45 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, republicat.
În urma scrutinului efectuat, cu unaniminate de voturi, a fost ales Biroul Comisiei
pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi.
În funcţia de preşedinte al Comisiei a fost aleasă doamna deputat Cristina-Ancuţa
Pocora, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal, aleasă în colegiul uninominal nr.
1, judeţul Ialomiţa.
În funcţia de vicepreşedinte al Comisiei au fost aleşi domnul deputat

Mugurel

Surupăceanu, Grupul parlamentar al Alianţei Politice a Partidului Social Democrat şi a
Partidului Conservator, ales în colegiul uninominal nr. 2, judeţul Gorj şi domnul deputat
Gheorghe Firczak, Grupul parlamentar al Minorităţilor naţionale, ales în colegiul nr. 6,
judeţul Hunedoara.
Doamna preşedintă a informat membrii Comisiei că Birourile Permanente ale
Camerei Deputaţilor şi Senatului au hotarat ca audierea domnului Marian Sârbu, candidat
la funcţia de Ministru al Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, să aibă loc în cadrul plenului
reunit al Comisiilor pentru muncă şi protecţie socială, precum şi Comisiilor pentru
egalitatea de şanse din Camera Deputaţilor şi Senat.

PREŞEDINTE
deputat Cristina- Ancuţa Pocora

Intocmit:
Lucia-Cornelia Lepădatu,
consilier parlamentar
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