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   Marţi, 23 martie 2010 
           În  proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Şedinţa comună a Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru 

drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, Comisiei pentru 

egalitate de şanse între femei şi bărbaţi ale Camerei Deputaţilor şi Comisiei 

juridice, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări, Comisiei pentru drepturile 

Omului, Culte şi Minorităţi şi Comisiei pentru egalitate de şanse ale Senatului, 

pentru audierea candidaţilor pentru ocuparea locurilor vacante din cadrul 

Colegiului Director al C.N.C.D. 

 
   Miercuri, 24 martie  2010 

În  proiectul ordinii de zi a fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii administraţiei publice locale nr.215/2001 (Pl.x21/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Legii nr.384/2006 

privind Statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari (Pl.x36/2010). 
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Joi, 25 martie  2010 
În  proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Documentare cu privire la legislaţie europeană în domeniul prevenirii şi combaterii 

violenţei în familie. 

În ziua de marţi, 23 martie 2010, şedinţa comună privind audierea candidaţilor 

pentru ocuparea locurilor vacante din cadrul Colegiului Director al C.N.C.D. nu a mai 

avut loc, aceasta urmând a fi reprogramată. 

Şedinţa din data de miercuri, 24 martie 2010, nu a mai avut loc datorită schimbării 

programului de lucru în cadrul plenului Camerei Deputaţilor. 
  

Joi, 25 martie  2010 

Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la legislaţia europeană în domeniul 

prevenirii şi combaterii violenţei în familie. 

În ziua de 25 martie, 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, 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 Mugurel Surupăceanu, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

Au absentat: doamna deputat Maria Stavrositu – secretar şi doamna deputat 

Carmen Axenie. 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
 

                  SECRETAR   
 

                                                          Pető Csilla-Maria 
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