
 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                                  Nr. 37/ 14/ 14.01.2010   
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din zilele de 05 şi 06 ianuarie 2010 
   

 

 Marţi, 05 ianuarie  2010 
           În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Documentare privind proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010. 

 

Miercuri, 06 ianuarie  2010    
În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2010 (PL.x 

721/2009) - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (anexa 3/42). 

 
Marţi, 05 ianuarie 2010 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la proiectul Legii bugetului de stat pe 

anul 2010. 

 

           Miercuri, 06 ianuarie 2010 
La lucrările Comisiei au participat, ca invitaţi: din partea Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării (C.N.C.D.) doamna Roxana Paula Truinea – membru în 

colegiul director al C.N.C.D.- preşedinte interimar, doamna Nicoleta Udrescu, director şi 

domnul Adrian Bunoaica, secretar general; din partea Ministerului Finanţelor Publice 

(M.F.P.) domnul Nicolae Dincă – şef serviciu. 
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La şedinţă au fost prezenţi şi reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de 

Şanse între Femei şi Bărbaţi (A.N.E.S.): doamna Maria Moţa, preşedinte, doamna Andra 

Croitoru – director şi domnul Marian Negrea, consilier.  

Conform hotărârii birourilor permanente ale Senatului şi Camerei Deputaţilor, 

Comisiei pentru egalitatea de şanse din Senat şi Comisiei pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor, le-a fost repartizat, spre dezbatere şi 

avizare, proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2010 (PL.x.721/2009) – ordonator 

principal de credite Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (anexa 3/42). 

Dezbaterea a avut loc în şedinţa comună a celor două comisii, aceasta fiind 

condusă de doamna senator Mihaela Popa, vicepreşedinte al Comisiei pentru egalitatea 

de şanse  din Senat. 

 Doamna vicepreşedinte Mihaela Popa a declarat deschise lucrările şi a anunţat că 

există cvorum de lucru.  

Pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat 

pe anul 2010 (PL.x.721/2009) - Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

(anexa  3/42). 

Doamna vicepreşedinte Mihaela Popa a dat cuvântul domnului Nicolae Dincă, 

reprezentantul Ministerului Finanţelor Publice, pentru a prezenta caracteristicile bugetului 

C.N.C.D. 

Domnul Nicolae Dincă a precizat că bugetul aflat în dezbatere necesită un 

management eficient, mai ales când, la nivelul bugetului de stat, se pune problema 

austerităţii şi reducerilor de personal. De asemenea, domnia sa  a arătat că bugetul 

C.N.C.D. include aplicarea Legii nr. 330/2009, numărul de personal aflat în finanţare în 

2009 nemaiputând fi susţinut în 2010. Domnul Nicolae Dincă a arătat că bugetul C.N.C.D. 

prezintă o creştere de 10,75% faţă de anul 2009,  asigurându-se finanţarea a 64 de 

posturi, cu precizarea că numărul de posturi ocupate la 31 octombrie 2009 a fost de 61. 

Reprezentanta C.N.C.D, doamna Roxana Paula Truinea – preşedinte interimar, a 

precizat următoarele: 

- instituţia este conştientă de situaţia dificilă la nivelul întregului buget; 

- Legea nr.330/2009 va aduce modificări şi în cazul C.N.C.D., ca urmare  a 

încadrării diferite, existând mici diferenţe la sporurile care se acordă conform 

legii; 

- pentru anul în curs sunt bugetate 64 de posturi, în timp ce la începutul anului 

2009 au fost finanţate 80; 



 3

- lunar au fost înaintate către Ministerul Finanţelor Publice date statistice privind 

încadrarea personalului şi execuţia bugetară; 

- C.N.C.D. doreşte sprijinul Comisiilor reunite pentru a putea fi bugetate 69 de 

posturi, acesta fiind numărul minim de posturi care poate asigura funcţionarea 

instituţiei; 

- pentru compartimentul de programe au crescut sumele alocate, putându-se 

plăti şi contribuţia de 1000 Euro la Equinet, reţeaua organismelor pe egalitate 

din care C.N.C.D. face parte; 

Domnul deputat Marius Spânu, înlocuitor al doamnei deputat Doiniţa – Mariana 

Chircu a menţionat că nu se pot cere fonduri suplimentare pentru cheltuieli salariale, 

numărul de petiţii soluţionat de C.N.C.D. în cursul anului 2009 nejustificând creşterea 

numărului de personal, organigrama fiind de altfel supraîncărcată faţă de numărul de 

sesizări soluţionate. 

Doamna Roxana Paula Truinea a precizat că cele 5 posturi pe care C.N.C.D. le 

solicită pentru anul 2010 nu sunt posturi în plus. De asemenea, a arătat că în anul 2008 

C.N.C.D. a primit circa 1000 de petiţii, dar după o serie de decizii ale  Curţii 

Constituţionale, numărul petiţiilor a scăzut. În anul 2009 au fost 530 de petiţii iar 670 au 

fost soluţionate până la 28 noiembrie, diferenţa rezultând din cazurile nesoluţionate în 

cursul anului 2008. 

Domnul deputat Constantin Severus Militaru a arătat că nu este corect ca 

Ministerul Finanţelor să acorde creşteri la toate capitolele, organigrama C.N.C.D. la 

nivelul Consiliului Director fiind supraîncărcată şi existând de asemenea sporuri care nu 

se justifică. 

Doamna Roxana Paula Truinea a precizat că în acest moment în cadrul Consiliului 

Director nu există cvorum asigurat, ceea ce nu permite soluţionarea sesizărilor primite. 

Doamna vicepreşedinte Mihaela Popa a subliniat că C.N.C.D. nu s-a autosesizat 

în momentul în care au fost atacate femeile din politică. 

Doamna deputat Maria Stavrositu a arătat că instituţia C.N.C.D. nu funcţionează 

eficient, fiind puţine cazuri soluţionate, în condiţiile în care  cazuri de discriminare există 

iar instituţia se putea autosesiza. De asemenea, doamna deputat a subliniat că la 

audierile de anul trecut s-a cerut o analiză de eficienţă, situaţia prezentată de C.N.C.D. 

dovedind un management ineficient şi o organigramă disproporţionată,  putându-se trage 

concluzia, greşită de altfel, că nu este nevoie de această instituţie, fapt infirmat de 

numărul mare de situaţii de discriminare existente. 
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Domnul deputat Mugurel Surupăceanu  a menţionat că, la audierile privind bugetul 

C.N.C.D. din anul anterior, s-a discutat despre subfinanţare şi despre faptul că bugetul 

prezentat era insuficient pentru derularea optimă a activităţilor, dar în condiţiile 

economice actuale bugetul pentru anul 2010 ar putea fi păstrat la nivelul anului trecut. 

În finalul dezbaterilor, doamna Mihaela Popa a supus la vot anexa 3/42 în 

ansamblu, în forma prezentată, iar aceasta a fost adoptată, cu majoritate de voturi (9 

voturi „pentru” şi 5 voturi „împotrivă”). Ca urmare, bugetul C.N.C.D. a fost avizat favorabil, 

cu majoritate de voturi, în forma prezentată. 

La proiectul legii bugetului de stat pe anul 2010 au fost depuse 2 amendamente 

aparţinând domnului deputat Mugurel Surupăceanu, care, supuse la vot, au fost aprobate 

cu majoritate de voturi.  

Avizul  Comisiilor asupra Legii bugetului de stat pe anul 2010 a fost favorabil, cu 

amendamente. 

În continuarea şedinţei, doamna vicepreşedinte Mihaela Popa a dat cuvântul 

doamnei Maria Moţa, preşedinta A.N.E.S., invitată de Comisia pentru egalitate de şanse 

din Senat. 

Doamna preşedintă Maria Moţa a făcut o informare cu privire la necesitatea 

integrării perspectivei de gen în planificarea bugetară, precum şi cu privire la 

reorganizarea A.N.E.S. conform Legii nr. 329/2009 şi principalele coordonate ale 

bugetului instituţiei pentru anul 2010. 

Doamna vicepreşedinte Mihaela Popa a declarat închise lucrările Comisiei. 

În ziua de 05 ianuarie, 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, doamna deputat Graţiela Leocadia 

Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus 

Militaru, domnul deputat Mugurel Surupăceanu. 

Au absentat doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, domnul deputat 

Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Lucia-Ana 

Varga. 

 

În ziua de 06 ianuarie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: domnul deputat 

Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, 

doamna deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat Carmen Axenie, doamna 
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deputat Doiniţa–Mariana Chircu, înlocuită de domnul deputat Marius Spânu (adresa 

nr.16/1037 din 06.01.2010, a grupului parlamentar al P.D-L.), domnul deputat Florin–

Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat Mugurel 

Surupăceanu. 

Au absentat: doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, doamna 

deputat Ileana Cristina Dumitrache – vicepreşedintă, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, 

doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                
 
                   

                  SECRETAR   
 

                                                          Pető Csilla-Maria 
                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                Intocmit:  
                                                                                                                                                                     Lucia- Cornelia LEPǍDATU, 
                                                                                                                                                                     Consilier parlamentar 
  
                            Cristina CONSTANTIN, 
                                                                                                                                                                     Expert parlamentar 
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