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pentru femei şi bărbaţi

Proces verbal
al lucrărilor Comisiei
din zilele de 23 şi 25 iunie 2009
Marţi, 23 iunie 2009
În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte:
1. Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei (PL.x.302/2009);
2. Proiectul de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind
veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
(PL.x.314/2009).
Joi, 25 iunie 2009
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct:
1. Documentare privind Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, Raportul pe anul
2008 al Comisiei Comunităţilor Europene către Consiliu, Parlamentul European,
Comitetul Economic şi Social şi Comitetul Regiunilor.
Marţi, 23 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. Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a prezentat ordinea de zi şi a
supus-o aprobării membrilor Comisiei, aceasta fiind aprobată în unanimitate.
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, deşi invitat, nu a fost prezent la
dezbateri.
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La primul punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului
de Lege pentru instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei (PL.x.302/2009), Camera
Deputaţilor fiind Cameră Decizională.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei
Mamei, cu scopul evidenţierii importanţei ambilor părinţi în viaţa de familie si în societatea
românească.
Doamna deputat Pető Csilla-Mária a propus amendamente constând în inversarea
Zilei Tatălui cu Ziua Mamei, în titlu precum şi la art.1 şi 2. Amendamentele au fost supuse
la vot şi au fost aprobate cu majoritate de voturi (5 voturi “pentru”: domnul deputat Mugurel
Surupăceanu - vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna
deputat Carmen Axenie, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin
Severus Militaru şi 2 „abţineri”: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă şi
doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu).
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora şi-a motivat votul precizând că, în
opinia domniei sale, nu este necesară o reglementare cu privire la sărbătorirea acestor
zile, existând deja ziua de 8 martie – Ziua internaţională a femeii.
Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a
proiectului de Lege, cu amendamente (5 voturi “pentru”: domnul deputat Mugurel
Surupăceanu - vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna
deputat Carmen Axenie, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin
Severus Militaru şi 2 „abţineri”: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă şi
doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu).
La al doilea punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea Proiectului
de Lege pentru modificarea lit.e) a art.16 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război,
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (PL.x 314/2009), Camera
Deputaţilor fiind Cameră Decizională.
Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare modificarea art.16 lit. e) din Legea
privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război
nr.44/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul scutirii acestora
şi de la plata impozitului corespunzător pentru terenurile agricole şi forestiere, în suprafaţă
de până la 5 ha (în prezent scutirea se aplică doar pentru terenurile arabile).
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot avizarea favorabilă a
proiectului de Lege, iar acesta a întrunit 3 voturi “pentru” (doamna deputat Cristina Ancuţa
Pocora – preşedintă, doamna deputat Pető Csilla-Mária - secretar, doamna deputat
2

Graţiela Leocadia Gavrilescu), 2 voturi „împotrivă” (doamna deputat Carmen Axenie şi
domnul deputat Constantin Severus Militaru) şi 2 „abţineri” (domnul deputat Mugurel
Surupăceanu – vicepreşedinte şi domnul deputat Florin–Ciprian Luca). Ca urmare,
proiectul de Lege a primit aviz negativ.
Joi, 25 iunie 2009
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la Raportul Comisiei Comunităţilor
Europene către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic şi Social şi Comitetul
Regiunilor „Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi –2008”.
În zilele de 23 şi 25 iunie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat
Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, domnul deputat Mugurel Surupăceanu vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna deputat Carmen
Axenie, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian
Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru.
Au absentat : domnul deputat Gheorghe Firczak - vicepreşedinte, doamna deputat
Maria Stavrositu – secretar (aflată în delegaţie externă), domnul deputat Nicolae Bănicioiu,
doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache,
doamna deputat Lucia-Ana Varga (aflată în delegaţie externă).
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