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Sinteza 
lucrărilor Comisiei  

din perioada 05 - 08 iulie 2010 
       
 

 Luni, 05 iulie 2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 05 iulie, a fost înscris următorul punct: 

1. Discuţii cu privire la reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

şi desfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse pentru Femei şi 

Bărbaţi 

 
 Marţi, 06 iulie 2010 

În  proiectul ordinii de zi din ziua de 06 iulie, a fost înscris următorul punct: 

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). 

 
Miercuri, 07 iulie 2010 şi Joi, 08 iulie 2010 
În  proiectul ordinii de zi din zilele de 07 şi 08 iulie, a fost înscris următorul punct: 

1. Documentare cu privire la legislaţia şi cadrul instituţional european din domeniul  

 egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 
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 Luni, 05 iulie 2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 05 iulie, a fost înscris următorul punct: 

1. Discuţii cu privire la reorganizarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale 

şi desfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse pentru Femei şi 

Bărbaţi. 

 Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la reorganizarea Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale şi  desfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de 

Şanse pentru Femei şi Bărbaţi în conformitate cu prevederile OUG nr.68/30.06.2010, 

precum şi cu privire la consecinţele acestor măsuri asupra  respectării legislaţiei 

comunitare în domeniu şi angajamentelor internaţionale ale României.  

 

 Marţi, 06 iulie 2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 06 iulie, a fost înscris următorul punct: 

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). 

 

 Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei 

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

La primul 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). 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, amânarea dezbaterii, 

pentru a se putea obţine detalii suplimentare cu privire la materia reglementată. 
Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările comisiei. 

 

Miercuri, 07 iulie 2010 şi Joi, 08 iulie 2010 
În  proiectul ordinii de zi din zilele de 07 şi 08 iulie, a fost înscris următorul punct: 

1. Documentare cu privire la legislaţia şi cadrul instituţional european din domeniul  

 egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi. 
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 Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la legislaţia şi cadrul instituţional  

european din domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, în contextul în care, în 

România,  Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse pentru Femei şi Bărbaţi a fost 

desfiinţată, potrivit prevederilor OUG nr.68/30.06.2010. 

 

În zilele de 05, 06, 07, 08 iulie 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. 

 

 

PREŞEDINTĂ 

 
Cristina Ancuţa POCORA 

 
                    

 

 

 

 

 

 

 
                          Întocmit:  

                                                                                                                                                     Lucia- Cornelia LEPǍDATU, 

                                                                                                                                                              consilier parlamentar 
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