
                                          
 

 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                          Nr. 37/40/30.01.2013 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 

Sinteza  
lucrărilor Comisiei  

din ziua de 29 ianuarie 2013 
 

În proiectul ordinii de zi din data de 29 ianuarie 2013 a fost înscris următorul 

punct: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013 (PL.x 

2/2013), anexa 3/42, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării 

(C.N.C.D.). 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera 

Deputaţilor şi Comisia pentru egalitatea de şanse din Senat s-au reunit în şedinţă 

comună pentru dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013, 

anexa 3/42, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Liliana Mincă, care a declarat 

deschise lucrările comune ale Comisiilor şi a anunţat că există cvorum de lucru iar 

procedura de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa a supus 

la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

- din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, domnul Csaba 

Ferenc Asztalos, preşedinte Colegiul Director şi doamna Claudia Sorina Stanciu, 

vicepreşedinte; 

- din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Daniela Pescaru, director 

general. 
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Doamna preşedinte  Liliana Mincă a dat cuvântul domnului preşedinte Csaba 

Ferenc Asztalos pentru a prezenta bugetul C.N.C.D.  

Domnul preşedinte Csaba Ferenc Asztalos a subliniat faptul că bugetul C.N.C.D. 

se încadrează în caracteristicile generale, însă nu acoperă necesităţile financiare ale 

Consiliului, în vederea exercitării tuturor atribuţiilor sale. Domnia sa a exemplificat acest 

aspect cu situaţia fondurilor alocate deplasărilor destinate rezolvării solicitărilor externe. 

Domnul preşedinte a ţinut să-i asigure pe membrii Comisiilor de eficienţa şi 

independenţa instituţiei pe care o conduce, în acelaşi timp exprimându-şi deschiderea 

către orice solicitare legată de domeniul de activitate al Consiliului, precum şi sprijinul 

pentru propuneri de politici publice în domeniu. 

Doamna deputat Maria-Andreea Paul a adresat întrebări preşedintelui C.N.C.D., 

referitor la bugetul Consiliului, precum şi cu privire la aspecte ale activităţii C.N.C.D.  

În continuare, doamna preşedinte  Liliana Mincă a dat cuvântul doamnei Daniela 

Pescaru, director în cadrul Ministerului Finanţelor Publice pentru a face precizări cu 

privire la bugetul C.N.C.D.  

Doamna director Daniela Pescaru a subliniat faptul că deşi bugetul este unul de 

austeritate, C.N.C.D. a primit o suplimentare de 19,2% fata de anul 2012. De 

asemenea, domnia sa a precizat că la rectificarea bugetară, se va analiza o eventuală 

suplimentare a bugetului instituţiei. 

Membrii celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi avizarea favorabilă 

a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2013. 

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

cu majoritate de voturi avizarea favorabilă a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

2013 cu 8 voturi ”pentru” (doamna deputat Gabriela Maria Podaşcă, domnul deputat 

Gheorghe Firczak, domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici, domnul deputat Florin 

Gheorghe, doamna deputat Viorica Marcu, domnul deputat Molnar Zsolt, domnul 

deputat Ludovic Orban şi doamna deputat Maria-Andreea Paul) şi 2 voturi “împotrivă” 

(doamna deputat Liliana Mincă şi domnul deputat Ştefan Petru Dalca). 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a declarat închise lucrările comune ale celor 

două Comisii. 

 

În data de 29 ianuarie 2013, la lucrările comune ale celor două Comisii au fost 

prezenţi: doamna deputat Liliana Mincă - preşedinte, domnul deputat Ştefan Petru 

Dalca - vicepreşedinte, doamna deputat Gabriela Maria Podaşcă - vicepreşedinte, 

domnul deputat Gheorghe Firczak - secretar, domnul deputat Mircea Gheorghe 
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Drăghici, domnul deputat Florin Gheorghe, doamna deputat Viorica Marcu, domnul 

deputat Molnar Zsolt, domnul deputat Ludovic Orban şi doamna deputat Maria Andreea 

Paul.  

Au absentat: domnul deputat Vlad Marcoci, doamna deputat Cristina Nichita şi 

doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora. 

 

În continuare, s-a trecut la şedinţa Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru 

femei şi bărbaţi din Camera Deputaţilor, cu următorul punct pe ordinea de zi: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.1/2013 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

 

Membrii Comisiei au hotărât ca şedinţa să se desfăşoare după terminarea 

şedinţei de plen a Camerei Deputaţilor. 

Şedinţa a fost reluată, fiind condusă de doamna preşedinte Liliana Mincă, care a 

declarat deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura 

de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa a supus la vot 

proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

La punctul înscris pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2013 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii 

nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 

ulterioare. Prin proiect se prevede majorarea valorii punctului de pensie cu 100% din 

rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului 

salarial mediu brut realizat, precum şi stabilirea valorii punctului de pensie pentru anul 

2013 la 762,1 lei.  

Doamna preşedintă Liliana Mincă a precizat că domnia sa este de acord cu orice 

act normativ care să ducă la majorarea punctului de pensie, depunând în acest sens şi 

un amendament la Comisia pentru Muncă şi Protecţie Socială a  Camerei Deputaţilor. 

 

Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege (8 voturi “pentru”: doamna deputat Liliana Mincă, domnul deputat 

Ştefan Petru Dalca, doamna deputat Gabriela Maria Podaşcă, domnul deputat 
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Gheorghe Firczak, domnul deputat Vlad Marcoci, doamna deputat Viorica Marcu, 

domnul deputat Molnar Zsolt, doamna deputat Cristina Nichita şi 2 “abţineri”: domnul 

deputat Florin Gheorghe şi doamna deputat Maria-Andreea Paul). 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a declarat închise lucrările Comisiei. 

 

În data de 29 ianuarie 2013, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

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

doamna deputat Gabriela Maria 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 Nichita şi doamna deputat Maria-Andreea Paul.  

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

Orban şi doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora. 

 

 

          PREŞEDINTE 
                                                      
         Liliana MINCĂ                                      

 
SECRETAR   
 

                                                                       Gheorghe Firczak 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             Intocmit, 
      Consilier parlamentar 
                                                                                                                                                      Laura-Giorgiana POPEANGĂ 
     

                                        
Expert parlamentar 

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