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Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/ 582/ 14.07.2010 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 
 

Proces verbal 
al lucrărilor Comisiei  

din zilele de 28 şi 30 iunie 2010 
  

      
 Luni, 28 iunie 2010 

În  proiectul ordinii de zi din ziua de 30 iunie, a fost înscris următorul punct: 

1.  Documentare privind traficul de persoane. 

 
 Miercuri, 30 iunie 2010 

În  proiectul ordinii de zi din ziua de 30 iunie, au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate (PLx 384/2010); 

2. Audierea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (C.N.C.A.N.) 

cu  privire la aplicarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament în cadrul 

instituţiei.  

 
 Luni, 28 iunie 2010 

În  proiectul ordinii de zi din ziua de 30 iunie, a fost înscris următorul punct: 

1. Documentare privind traficul de persoane. 

 Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la problematica ce vizează traficul de  

 persoane. 
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 Miercuri, 30 iunie 2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 30 iunie, au fost înscrise următoarele puncte: 

1. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate (PLx 384/2010); 

2. Audierea Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (C.N.C.A.N.) 

cu  privire la aplicarea principiului egalităţii de şanse şi de tratament în cadrul 

instituţiei.  

 

   Şedinţa a fost condusă de doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache, 

doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora fiind la lucrările Comisiei pentru muncă şi 

protecţie socială. 
La lucrările Comisiei a participat, ca invitat, din partea C.N.C.A.N., doamna 

preşedinte Vajda Borbala. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a declarat deschise lucrările 

Comisiei, a propus modificarea ordinii de zi prin inversarea punctelor înscrise în aceasta 

şi a supus aprobării Ordinea de zi, aceasta fiind aprobată cu unanimitate de voturi. 

La primul punct al ordinii de zi s-a aflat Audierea Comisiei Naţionale pentru 

Controlul Activităţilor Nucleare (C.N.C.A.N.) cu  privire la aplicarea principiului egalităţii 

de şanse şi de tratament în cadrul instituţiei. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a dat cuvântul doamnei 

preşedinte a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, pentru a 

răspunde la aspectele sesizate în memoriul unor angajaţi, adresat Comisiei pentru 

egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi. 

Doamna preşedinte a C.N.C.A.N. a menţionat că sunt nemulţumiri în rândul 

colegilor disponibilizaţi precizând că este lege pentru reducerea cheltuielilor de salarii 

din februarie 2009. Prin Ordinul domnului consilier guvernamental Cătălin Baba s-a 

cerut şi reducerea cu 20% a cheltuielilor cu salariile, sens în care s-au făcut economii. 

S-a redimensionat organigrama cu precizarea că nu au venituri de la buget, ci venituri 

proprii. Conform Legii nr.161/2003 pentru fiecare serviciu şi direcţie era prevăzut un 

număr de persoane, fapt nerespectat de C.N.C.A.N., exemplu serviciul era format dintr-
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un şef şi un expert iar direcţia avea un şef şi 5 executanţi. Hotărârea de Guvern s-a 

aprobat de Guvern, fiind avizată de Ministerul Justiţiei şi Ministerul Finanţelor. 

Secretariatul General al Guvernului (S.G.G.) nu a mai aprobat statul de funcţiuni care 

cuprindea erori, ceea ce denotă calitatea personalului administrativ. Angajaţii trebuie să 

facă statul de funcţiuni şi nu preşedintele. În statul de funcţiuni au apărut rubrici pe sexe, 

motiv de neavizare a statului de funcţii de către S.G.G. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a precizat că nu poate să-i dea afară pe 

salariaţii vinovaţi de greşeli, deoarece nu poate angaja alt personal, fiind o acţiune 

concertată a colegilor.  

Doamna preşedinte Vajda Borbala  a precizat că un semnatar al memoriului a 

fost în compartimentul de control 2 ani, timp în care nu a făcut nici un raport sau 

recomandare pentru partea administrativă. Tehnic se funcţionează bine, fiind rapoarte 

anuale unde nu sunt menţionate probleme. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a precizat că instituţia a fost restructurată de 

două ori, respectiv odată prin solicitarea coordonatorului S.G.G.,  domnul consilier 

Cătălin Baba care era informat prin rapoarte. Funcţionarea instituţiei cu 103 angajaţi nu 

este suficientă. S-a umflat statul de funcţii, respectiv la protocol şi la Relaţia cu publicul 

unde erau câte 5 persoane care plimbau câte o hârtie, în timp ce revista presei era 

întocmită de o persoană la 2 zile. Tehnic nu este nevoie de personal. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a adresat întrebări doamnei 

preşedinte a C.N.C.A.N. Astfel, a solicitat clarificări privind reorganizarea prin HG nr. 

623/2009. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a precizat că în ianuarie 2010 a avut loc o 

şedinţă cu salariaţii. În luna decembrie 2009 a atras atenţia că instituţia s-a restructurat 

de 2 ori, fapt de care în şedinţa de Guvern a luat cunoştinţă şi domnul ministru 

Gheorghe Pogea, domnul consilier guvernamental Cătălin Baba şi doamna Secretar 

General al Guvernului, Daniela Nicoleta Andreescu. Legea nr.329/2009 este lege şi 

trebuie respectată. 34 de persoane au fost reduse prin HG nr.623 din mai 2009, fapt 

ştiut de domnul consilier guvernamental Cătălin Baba. Domnul Prim ministru Emil Boc a 

menţionat că legea trebuie aplicată, iar un HG nu poate modifica o lege. Ordonanţa 

afectează veniturile instituţiei care nu sunt folosite pentru perfecţionarea cadrelor, 

evaluarea autorizaţiilor, fonduri pentru reprezentare în exterior. De un an s-a mers la 

diferite acţiuni externe. OUG a fost plimbată pentru că nu s-a dorit o mărire de personal, 

deoarece s-ar fi creat o breşă pentru celelalte instituţii. 
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Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat de ce s-au produs  

2 restructurări în instituţie. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat că a fost o reducere de la 171 

persoane la 103 persoane în 2009, prima restructurare fiind în mai 2009 cu 20% din 

personal prin Ordinul domnului consilier guvernamental Cătălin Baba, înainte de 

adoptarea Hotarârii de Guvern. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat dacă a fost 

informat consilierul guvernamental despre această situaţie.  

Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat că da, primind şi aviz de la 

domnul consilier guvernamental Cătălin Baba. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat cui a atras atenţia 

despre faptul că CNCAN a fost restructurat de 2 ori. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat că au fost atenţionaţi S.G.G., 

Ministerul Finanţelor, Ministerul Muncii şi Guvernul. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat care au fost 

reprezentanţii salariaţilor în ianuarie. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat ca există un proces verbal în care 

sunt menţionaţi directorul general, Dincă Fierbintu, Bucur Sanda, Corate Viorel şi Cernat 

Magda. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat dacă domnul 

consilier guvernamental Cătălin Baba a fost anunţat. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat că domnul consilier 

guvernamental Cătălin Baba nu mai era coordonator, în prezent neexistând un consilier 

coordonator de la Guvern. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat că a trimis raportul la Guvern şi 

nu a primit răspuns. Aceasta a menţionat că activitatea se desfăşoară foarte bine, 65 de 

persoane lucrează. Pe pontaj sunt 121 de persoane cu activitate la limită. 

Disponibilizările au avut loc în zona administrativă de la 121 la 103 persoane, dispărând 

protocolul, relaţia cu publicul şi presa, din fiecare direcţie fiind disponibilizaţi ultimii 

veniţi, fără experienţă. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat dacă concursul 

intern s-a făcut cu respectarea legii. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a precizat că nu s-a întocmit proces verbal 

luând masuri pentru minimalizarea consecinţelor disponibilizării, sugerând 5 
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disponibilizări din conducere, pentru care a organizat concurs intern, pentru care trebuia 

doar o cerere de înscriere. Aceasta a menţionat că de 2 luni nu s-au mai luat salariile şi 

că pentru concurs nu s-a aplicat procedura legală, fiind o procedură de urgenţă prin 

Decizia dumneaei ca preşedinte, nerespectându-se termenul de 15 zile de înscriere, 

anunţul fiind dat pe internet joi iar marţi a avut loc concursul, fiind timp de înscriere  de 

vineri până luni la ora 18,00 seara. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat dacă s-au 

respectat cerinţele pentru ocuparea posturilor. 

 Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat că da. 

 Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat care este statul de 

funcţii bun, cel din decembrie 2008 aprobat prin HG sau cel aprobat prin avizul 

consilierului guvernamental, deoarece destituirea din funcţiile de conducere s-a referit la 

persoane ce nu mai erau în organigramă. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat că selectarea s-a făcut conform 

statului de funcţii, a pontajului, menţionând ca 121 de persoane au lucrat, dar s-au plătit 

103 persoane, sens în care aşteaptă rezolvarea de la S.G.G. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat care este data 

aprobării Hotărârii de Guvern. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat data de 1.06.2010 de aprobarea 

a Hotărârii de Guvern. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat dacă s-au asigurat 

salariile pe perioada martie – iunie a.c. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat că recalcularea salariilor s-a făcut 

conform Legii nr. 330/2009, funcţiile de conducere nu s-au plătit, iar şefii interimari nu s-

au plătit. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a precizat că la C.N.C.A.N. 

18 persoane care au muncit nu au primit salariile din martie până în prezent. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a precizat că a încearcat rezolvarea situaţiei, 

dar a fost informată că aceste drepturi se pot obţine doar în justiţie. A încercat o 

rectificare bugetară, dar S.G.G. nu a dat o soluţie. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat cum s-au selectat 

cele 18 persoane disponibilizate. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat ca s-a procedat legal, pe criteriile 

din Legea nr.392 şi Codul Muncii, deşi procedura a fost viciată. A revocat deciziile, iar în 
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ianuarie a făcut notificare la Inspectoratul Teritorial de Muncă (I.T.M.), la Agenţia 

Municipală de Ocupare a Forţei de Muncă  (A.M.O.F.M.) şi la reprezentanţii salariaţilor. 

A menţionat că este un sabotaj intern, prin incompetenţa salariaţilor deoarece 

notificarea nu s-a făcut şi la I.T.M., aceeaşi persoană ce întocmea statul de funcţii în 

2008, în 2009 a greşit, neavând un corp de control şi consilier, semnând de bună 

credinţă 50 de acte pe zi. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat cine avizează 

actele. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat că sunt avizate de un corp tehnic. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache că, referitor la punctul 2.2. din 

memoriu, a reieşit că nu au fost discuţii individuale cu cei disponibilizaţi. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat că aceştia nu recunosc 

reprezentanţii salariaţilor, deoarece ei s-au ales, menţionând că sunt acte adiţionale 

nesemnate de aceştia şi că nu s-a respectat Codul muncii, aşa încât prin controlul I.T.M. 

s-a decis revocarea procedurii. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a precizat că din memoriu a 

reieşit că au fost disponibilizate persoane pregătite, aşa încât o roagă să dea exemple 

concrete. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat că la Relaţia cu publicul a ales 

persoana monoparentală, păstrând criteriul egalităţii de gen. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat dacă a existat un 

proces în alegerea disponibilizărilor ţinând cont de competenţă. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat că s-a desfiinţat postul. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat dacă exista fişe de 

evaluare pe anul 2009. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat că nu există fişe de evaluare pe 

2009, deoarece nu a fost aprobat statul de funcţii. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat dacă s-au menţinut 

persoane cu grade de rudenie. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a precizat că da. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat dacă cei menţinuţi 

pe funcţii corespund ca pregătire profesională. 
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Doamna preşedinte Vajda Borbala a precizat că sunt angajaţi jurişti la tehnic, iar 

la resurse umane o persoană cu pregătire în utilaj tehnic, dar că a rămas persoana 

calificată. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a precizat că din memoriu 

rezultă că la tehnic sunt doar două persoane cu pregătire în domeniu. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a precizat că disponibilizările au avut loc în 

mai ş iunie 2010.  

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat de controlul I.T.M. 

în instituţie. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a precizat că au fost controale şi de la S.G.G., 

Corpul de control al Primului ministru, de la Auditul S.G.G., Curtea de Conturi, I.T.M. şi 

acum audierea de la Camera Deputaţilor. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat care au fost 

concluziile controalelor. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a precizat că I.T.M. a dispus reluarea 

procedurii de disponibilizare, întocmirea de notificări către I.T.M., reprezentanţii 

sindicatului şi A.M.O.F.M., Curtea de Conturi fiind în desfăşurarea controlului. S.G.G. a 

dat recomandare internă pentru iniţierea unui OUG pentru mărirea numărului de posturi, 

cu precizarea că o ordonanţă nu are efect retroactiv. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a precizat că nu s-a respectat Codul Muncii. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat ce măsuri s-au luat 

conform recomandărilor rapoartelor de control. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a precizat că Ordonanţa de Urgenţă s-a 

înaintat spre aprobare Primului ministru şi apoi să se obţină celelalte avize, S.G.G. 

nedând aviz. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat care este 

colaborarea cu S.G.G. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a precizat că este o colaborare greoaie cu 

S.G.G., astfel nu au independenţă în a utiliza resursele financiare, fiind o încălcare a 

legii, în prezent fiind în criză. În prezent sunt 125 de angajaţi între care sunt persoane 

cu contract de munca suspendat, demisii şi cei cu dosare de pensionare. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat câte persoane sunt 

la Relaţia cu publicul, având în vedere nivelul de transparenţă solicitat instituţiei de către 

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică. 
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Doamna preşedinte Vajda Borbala a precizat că la Relaţia cu publicul este o 

singură persoană, iar recomandările Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică nu 

sunt o obligaţie. E adevărat ca site-ul C.N.C.A.N. nu a fost refăcut în engleză şi 

franceză. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a întrebat dacă o singură 

persoană poate asigura transparenţa instituţiei, precizând ca România este singura ţară 

care nu a sesizat defecţiuni în funcţionarea instituţiei, sens în care a întrebat ce face în 

concret C.N.C.A.N. pentru remedierea încălcării legii. 

 Doamna preşedinte Vajda Borbala a precizat că I.T.M. a solicitat refacerea 

procedurii de concediere conform art.69 din Codul Muncii, procedura fiiind viciată de 

fostul şef de la resurse umane. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a solicitat un material scris ca 

răspuns la memoriul înregistrat la Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi, cu termen 1 iulie a.c. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a întrebat „ce este discriminare în cauză?” 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a menţionat că discriminarea 

se referă la nerespectarea Codului Muncii, aplicat după bunul plac. 

Doamna preşedinte Vajda Borbala a menţionat că nu este cazul să răspundă, 

precizând că această comisie parlamentară nu are „capabilitatea” de a cere şi că este 

foarte urât ce se întâmplă, spunând că este ciudat că în reclamaţie apare şi numele 

doamnei primar de la Cernavodă, aflată în colegiul doamnei vicepreşedinte a comisiei. 

Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a menţionat că nu sunt relaţii 

personale între dânsa şi doamna primar de la Cernavodă, în speţă, a mulţumit doamnei 

preşedinte Vajda Borbala pentru participare şi a precizat că se vor comunica toate 

concluziile Comisiei. 

Membrii Comisiei au hotărât ca după primirea răspunsului scris din partea 

C.N.C.A.N. să fie reluată problematica sesizată, urmând ca în cadrul unei şedinţe 

viitoare să se concluzioneze. 

La al doilea punct al ordinii de zi s-a aflat Dezbaterea şi avizarea, în 

procedură de urgenţă, a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate (PLx 384/2010). 
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Având în vedere faptul că reprezentanţii Guvernului nu au fost prezenţi la lucrări, 

membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi amânarea dezbaterii. 
Doamna vicepreşedinte Cristina Ileana Dumitrache a declarat închise lucrările 

comisiei. 

În ziua de 28 iunie 2010, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, 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, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–

Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–

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

Surupăceanu, doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

În ziua de 30 iunie 2010, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna deputat 

Cristina Ancuţa Pocora – preşedintă, 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, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Doiniţa–

Mariana Chircu, doamna deputat Graţiela Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–

Ciprian Luca, domnul deputat Constantin Severus Militaru, domnul deputat Ioan Sorin 

Roman,  doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

 

VICEPREŞEDINTE 
 

Cristina Ileana DUMITRACHE 
 

                    
 

 
                          Întocmit:  

                                                                                                                                                     Lucia- Cornelia LEPǍDATU, 

                                                                                                                                                              consilier parlamentar 

  

 
                     dr. Luminiţa Gheorghiu, 

                                                                                                                                                              consilier parlamentar 
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