
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                      Nr. 37/122/25.02. 2013 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din data  de 19.02.2013 
 

În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1. Audierea candidatului pentru funcţia de membru al Colegiului Director al 

Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D.). 

 

Audierea candidatului pentru ocuparea funcţiei de membru al Colegiului 

director al C.N.C.D., pentru un mandat de 5 ani, a avut loc în cadrul şedinţei comune 

a Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi Comisiei pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor, împreună cu comisiile similare ale 

Senatului.  

Şedinţa a fost condusă de domnul deputat Liviu-Bogdan Ciucă, preşedintele 

Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi din Camera Deputaţilor. 

Pentru funcţia de membru al Colegiului Director al C.N.C.D. a fost depusă o 

singură candidatură, respectiv cea a doamnei Theodora Bertzi, susţinută de 

Grupurile parlamentare ale Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor şi 

Senat. 

Domnul preşedinte Liviu-Bogdan Ciucă a menţionat faptul că doamna 

Theodora Bertzi a deţinut un mandat de 6 luni în funcţia de membru al Colegiului 

Director al C.N.C.D. De asemenea, domnia sa a precizat că membrii celor şase 

Comisii au analizat documentele prezentate de candidat şi a întrebat dacă există 

eventuale observaţii.  
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În continuare, domnul preşedinte Liviu-Bogdan Ciucă a invitat-o pe doamna 

Theodora Bertzi să  facă o scurtă prezentare. 

Doamna Theodora Bertzi a prezentat succint activitatea domniei sale, 

precizând, totodată, faptul că este familiarizată cu drepturile şi libertăţile cetăţenilor şi 

a subliniat necesitatea ca acestea să fie recunoscute şi respectate de către toate 

autorităţile statului şi de întreaga societate românească.  

Domnul preşedinte Liviu-Bogdan Ciucă a propus ca procedura de vot să fie 

vot deschis, membrii comisiilor fiind în unanimitate de acord cu aceasta.  

S-a trecut apoi la supunerea la vot a propunerii de numire a doamnei 

Theodora Bertzi în funcţia de membru al Colegiului director al C.N.C.D.   

Membrii Comisiilor au hotărât să acorde aviz favorabil pentru numirea în 

funcţia de membru în Consiliul Director al Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării a doamnei Theodora Bertzi. 

Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au votat 

în  unanimitate pentru avizarea favorabilă a doamnei Theodora Bertzi. 

 

În ziua de 19 februarie 2013, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Liliana Mincă – preşedinte, domnul deputat Ştefan-Petru Dalca – 

vicepreşedinte, doamna deputat Maria-Gabriela Podaşcă – vicepreşedinte, domnul 

deputat Gheorghe Firczak – secretar, domnul deputat Vlad Marcoci – secretar, 

domnul deputat  Florin Gheorghe, doamna deputat Viorica Marcu, domnul deputat 

Molnar Zsolt, doamna deputat Cristina-Ancuţa Pocora. 

Au absentat: domnul deputat Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul deputat 

Ludovic Orban, doamna deputat Adriana-Doina Pană, doamna deputat Maria-

Andreea Paul. 

 

          PREŞEDINTE                                                        
 

         Liliana MINCĂ                  
                      SECRETAR   

 

                                                                       Gheorghe Firczak 
                                                                          

            Şef birou – consilier parlamentar 
 Lucia Cornelia LEPĂDATU 
                          Întocmit, 
                                 Expert parlamentar 
                                                                                                                                                      Andrei-Alexandru CHITIC 
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