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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                              Nr. 37/56/09.02.2009 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din perioada 3 – 5 februarie 2009 
   

 

  Marţi, 3 februarie  2009 
                      În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

1. Studiu individual. 

Miercuri, 4 februarie  2009 
           În proiectul ordinii de zi au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.141/2008 pentru modificarea Legii 

nr.17/2007 privind educaţia tinerilor supradotaţi, capabili de performanţă înaltă 

(PL.x.3/2009); 

2. Dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.167/2008 pentru modificarea Legii 

nr.128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor 

didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul 

universitar de doctorat (PL.x.8/2009); 

3. Diverse. 

Joi, 5 februarie 2009 
           În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul punct: 

  1. Studiu individual. 
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Marţi, 3 februarie 2009 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la lucrările aflate în dezbaterea Comisiei. 

Miercuri, 4 februarie 2009 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora.  

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei şi a 

anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. 

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a informat membrii Comisiei cu privire la 

adresa primită din partea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, înregistrată la Comisie 

cu numărul 37/49/04.02.2009, prin care se solicită amânarea dezbaterii celor 2 proiecte 

înscrise pe ordinea de zi a şedinţei.  

Doamna preşedinte a supus la vot propunerea de amânare a dezbaterii proiectelor de 

Lege înregistrate cu numerele PL.x.3/2009 şi respectiv PL.x.8/2009, aflate pe ordinea de zi a 

şedinţei Comisiei.  Propunerea a fost aprobată în unanimitate. 

Doamna preşedinte Cristina Ancuţa Pocora a declarat închisă şedinţa. 

Joi, 5 februarie 2009 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la lucrările aflate în dezbaterea Comisiei. 

La lucrările Comisiei din perioada 3-5 februarie au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak – vicepreşedinte, 

domnul deputat Mugurel Surupăceanu - vicepreşedinte, doamna deputat Maria Stavrositu – 

secretar, doamna deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna 

deputat Doiniţa–Mariana Chircu, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache, domnul 

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

Gheorghe–Eugen Nicolăescu şi doamna deputat Pető Csilla-Maria. 

 

        PREŞEDINTE                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                                  
                  SECRETAR   

 
                                                       Maria STAVROSITU 

                                                                                             
 
 

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