
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                       Nr. 37/ 104/ 22.02.2013 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 
 
 

Sinteza 
lucrărilor Comisiei  

din data  de 12.02.2013 
 

 

În proiectul ordinii de zi din data de 12 februarie 2013 au fost înscrise 

următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind statutul minorităţilor 

naţionale din România (Plx. 502/2005);  

2. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi 

completarea OUG nr.80 din 28 septembrie 2011 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă (Plx. 441/2012); 

3. Propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind 

consolidarea echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăţilor 

cotate la bursă şi măsuri conexe COM (2012) 614; 

4. Priorităţi legislative pentru sesiunea februarie-iunie 2013 şi Programul 

legislativ pentru 2013-2016; 

5. Lista cu proiectele legislative şi documentele de consultare ale UE; 

6. Broşura Uniunii Interparlamentare “Planul de acţiune pentru Parlamente 

sensibile la dimensiunea de gen” - adresa Direcţiei pentru cooperare parlamentară 

internaţională multilaterală nr.55a/180/06.02.2013. 
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La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

- din partea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, doamna Lacziko Enikő 

Katalin, secretar de stat; 

- din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, domnul Sorin Botezatu, director; 

- din partea Ministerului Afacerilor Interne, doamna Irina Alexe, şeful 

Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul, doamna Doina Ţăpîrdea, şef 

serviciu, şi doamna Carmen Sîrb din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date; 

- Ministerul Afacerilor Externe deşi invitat, nu a fost prezent la dezbateri. 

 

Şedinţa a fost 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, doamna preşedinte Liliana Mincă a propus suplimentarea 

ordinii de zi cu încă trei puncte, după cum urmează: 

7. Scrisoarea nr. 274/DRP/07.02.2013 a Departamentului pentru Relaţia cu 

Parlamentul din cadrul Guvernului României cu privire la punctele de vedere ale 

Guvernului asupra unor iniţiative legislative aflate în procedură parlamentară la data 

de 18.12.2012; 

8. Buletinul legislativ European nr. 4/2013 pentru săptămâna 28 ianuarie - 03 

februarie 2013; 

9. Propunerea doamnei deputat Maria Andreea Paul de a publica lunar pe 

site-ul Camerei Deputaţilor un raport cu tema „Economia, educaţia, sănătatea şi 

politica la feminin în România”. 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a supus la vot proiectul ordinii de zi cu 

suplimentarea propusă, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

de Lege privind statutul minorităţilor naţionale din România (Plx. 502/2005), Camera 

Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a dat cuvântul doamnei Lacziko Enikő 

Katalin, secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice pentru a 

face precizări cu privire la proiectul de Lege. 



 3

Doamna secretar de stat Lacziko Enikő Katalin şi-a exprimat suţinerea pentru 

varianta iniţială a proiectului. 

În continuare, doamna preşedinte Liliana Mincă a dat cuvântul domnului 

deputat Gheorghe Firczak, care a opinat că elaborarea unui nou aviz nu mai este 

necesară, întrucât Comisia sesizată pe fond a elaborat deja raportul la proiectul de 

Lege, avizul în acest caz fiind tardiv. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi că avizul comisiei nu 

mai este necesar. 
La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 80 din 28 septembrie 

2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.119/1996 cu privire la actele de stare 

civilă (Plx. 441/2012), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

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

proiectul de Lege. 

La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat propunerea de Directivă a 

Parlamentului European şi a Consiliului privind consolidarea echilibrului de gen în 

rândul administratorilor neexecutivi ai societăţilor cotate la bursă şi măsuri conexe 

COM (2012) 614 cu care Comisia a fost sesizată pentru dezbatere pe fond în 

vederea redactării unui proiect de opinie. 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a propus amânarea dezbaterii propunerii de 

directivă pentru şedinţa din săptămâna următoare. 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei au hotărât, cu 5 voturi „pentru” 

(doamna deputat Liliana Mincă, domnul deputat Ştefan Petru Dalca, domnul deputat 

Vlad Marcoci, domnul deputat Florin Gheorghe şi doamna deputat Viorica Marcu) şi 3 

voturi „împotrivă” (doamna deputat Gabriela-Maria Podaşcă, domnul deputat 

Gheorghe Firczak şi domnul deputat Molnar Zsolt) amânarea dezbaterii propunerii de 

Directivă. 

La al patrulea punct pe ordinea de zi s-au aflat Priorităţile legislative pentru 

sesiunea februarie-iunie 2013 şi Programul legislativ pentru 2013-2016. 

Membrii Comisiei au fost informaţi cu privire la principalele proiecte de legi 

aflate în programul legislativ.  
Începând cu acest punct de pe ordinea de zi, a participat la lucrarile Comisiei 

şi domnul deputat Mircea Gheorghe Drăghici. 

La al cincilea punct pe ordinea de zi s-a aflat Lista cu proiectele legislative 

şi documentele de consultare ale UE pentru  Comisie.  
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Membrii Comisiei au fost informaţi cu privire la proiectele legislative şi 

documentele de consultare ale UE. 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a precizat că propunerile cu privire la 

documentele pe care comisia doreşte să le examineze trebuie formulate în scris de 

către membrii Comisiei, până la următoarea şedinţă. 

La al şaselea punct pe ordinea de zi s-a aflat Broşura Uniunii 

Interparlamentare “Planul de acţiune pentru Parlamente sensibile la dimensiunea de 

gen” transmisă de Direcţia pentru cooperare parlamentară internaţională multilaterală 

cu adresa nr.55a/180/06.02.2013. 

Membrii Comisiei au fost informaţi cu privire la propunerea Uniunii 

Interparlamentare referitor la “Planul de acţiune pentru Parlamentele sensibile la 

dimensiunea de gen, inclusiv asupra unui eventual sprijin al acestei organizaţii pentru 

parlamentele naţionale. 

La al şaptelea punct pe ordinea de zi s-a aflat Scrisoarea nr. 

274/DRP/07.02.2013 a Departamentului pentru Relaţia cu Parlamentul din cadrul 

Guvernului României cu privire la punctele de vedere ale Guvernului asupra unor 

iniţiative legislative aflate în procedură parlamentară la data de 18.12.2012. 

Membrii Comisiei au fost informaţi cu privire la punctele de vedere ale 

Guvernului asupra iniţiativelor legislative aflate în procedură parlamentară. 

La al optulea punct pe ordinea de zi s-a aflat Buletinul legislativ European 

nr. 4/2013 pentru saptămâna 28 ianuarie - 03 februarie 2013. 

Membrii Comisiei au fost informaţi cu privire la Buletinul legislativ European. 

La al nouălea punct pe ordinea de zi s-a aflat propunerea doamnei deputat 

Maria Andreea Paul “de a publica lunar pe site-ul camerei, la lucrările comisiei 

noastre, un raport hiper-sintetic”  având ca  tematică „Economia, educaţia, sănătatea 

şi politica la feminin în România”. 

În urma discuţiilor purtate, membrii Comisiei au hotărât amânarea acestui 

punct pentru şedinţa din săptămâna următoare astfel încât doamna deputat Maria 

Andreea Paul să fie prezentă la lucrări. 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a declarat închise lucrările Comisiei. 

 

În ziua de 12 februarie 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, 
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domnul deputat Mircea-Gheorghe Drăghici, domnul deputat Florin Gheorghe, 

doamna deputat Viorica Marcu şi domnul deputat Molnar Zsolt. 

Au absentat: doamna deputat Cristina Nichita, domnul deputat Ludovic Orban, 

doamna deputat Maria Andreea Paul şi doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora. 

. 

 

 

          PREŞEDINTE                                                        
 

         Liliana MINCĂ                  
 
  

                      SECRETAR   
 

                                                                       Gheorghe Firczak 
 

 

 

 

 
                                                                          

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