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Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din data  de 26 februarie 2013 
 

 

 

În proiectul ordinii de zi din data de 26 februarie 2013 au fost înscrise următoarele 

puncte: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea alin.(1) al art.8 

din Legea nr.152 din 15 iulie 1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe 

(Plx. 50/2013);  

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale (Plx. 47/2013); 

3. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.90/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 

privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, precum şi pentru modificarea art.II 

din Legea nr.115/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind 

medierea şi organizarea profesiei de mediator (PLx. 37/2013); 

4. 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 – proiect de opinie; 

5. Diverse. 
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La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

- din partea Ministerului Justiţiei, domnul secretar de Stat Florin Moţiu; 

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

domnul Sorin Botezatu, director; 

- din partea Ministerului Afacerilor Externe domnul secretar de Stat, Radu 

Podgoreanu; 

- din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Marius Răduţ; 

- din partea Asociaţiei COLFASA, doamna Florentina Vîrtej, consilier juridic; 

- din partea Centrului Parteneriat pentru Egalitate doamna Georgiana Slobozeanu, 

consilier juridic; 

- din partea Asociaţiei Femeilor din România, doamna Liliana Pagu, preşedinte. 

 

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

deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru. De asemenea, domnia 

sa a întrebat dacă există observaţii cu privire la ordinea de zi, dorind să o supună la vot. 

Domnul deputat Gheorghe Firczak a luat cuvântul arătând că, în conformitate cu 

art.47 lit.c), din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, preşedintele Comisiei 

convoacă biroul comisiei pentru a stabili modalităţile de îndeplinire a activităţilor 

reglementate de art.46, în speţă lit. a) din regulament, care prevede că biroul comisiei 

propune ordinea de zi a şedinţelor. Domnul deputat Gheorghe Firczak a solicitat 

amânarea şedinţei Comisiei motivând că Biroul nu a fost convocat, solicitând supunerea 

la vot a propunerii de amânare a şedinţei, nefiind respectate prevederile regulamentare. 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a întrebat-o pe doamna deputat Cristina Pocora 

dacă în legislatura anterioară s-au desfăşurat şedinţe de Birou al Comisiei.. Doamna 

deputat Cristina Pocora a precizat că s-au făcut şedinţe de birou, existând consultări cu 

Biroul în ceea ce priveşte propunerile existente, deplasări externe, evaluările personalului, 

iar atunci când timpul nu permitea aceste consultări au avut loc în Plen. 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a arătat că pe ordinea de zi a Comisiei se află 

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 şi alte patru puncte. Doamna vicepreşedintă Gabriela 

Podaşcă  a propus convocarea pe loc a Biroului Comisiei şi apoi continuarea lucrărilor.  

Domnul deputat Gheorghe Firczak a solicitat să se supună la vot cele două 

propuneri, astfel: prima, cea a amânării şedinţei Comisiei şi apoi cea referitoare la 

întrunirea pe loc a Biroului Comisiei. 
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Doamna preşedintă Liliana Mincă a supus la vot propunerea de amânare a şedinţei 

Comisiei, propunerea întrunind 7 voturi “pentru” amânare (doamna deputat Gabriela-

Maria Podaşcă, domnul deputat Gheorghe Firczak, domnul deputat Vlad Marcoci, domnul 

deputat Gheorghe Florin, doamna deputat Marcu Viorica, domnul deputat Molnár Zsolt, 

doamna deputat Cristina Ancuţa Pocora) şi 2 voturi “împotrivă”, (doamna deputat Liliana 

Mincă şi domnul deputat Ştefan Petru Dalca). 

Doamna preşedinte Liliana Mincă a precizat că membrii Comisiei au hotărât, în 

şedinţa din 12 februarie 2013, amânarea dezbaterii la 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, în vederea primirii unui punct de vedere din partea ministerelor şi pentru consultarea 

reprezentanţilor societăţii civile. De asemenea, doamna preşedinte Liliana Mincă a invitat 

membrii Comisiei să participe împreună cu domnia pentru a discuta în continuare cu 

reprezentanţii ministerelor de resort şi ai societăţii civile cu privire la  propunerea de 

Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului COM (2012) 614. O parte din membrii 

Comisiei au părăsit sala de şedinţă. 

Din partea Comisiei au mai participat la discuţii, alături de doamna Preşedinte, 

domnul vicepreşedinte Ştefan Petru Dalca şi doamna vicepreşedinte Gabriela-Maria 

Podaşcă. De asemenea, din partea  Serviciului  de drept comunitar şi jurisprudenţă 

comunitară din Camera Deputaţilor a participat doamna Mihaela Muraru Mândrea, şef 

serviciu. 

În continuare doamna preşedinte a dat cuvântul celor prezenţi, pentru expunerea 

punctelor de vedere. 

Invitaţii şi-au exprimat satisfacţia pentru invitaţia de a participa la lucrările Comisiei 

şi au mulţumit doamnei preşedinte Liliana Mincă pentru deschiderea de a colabora cu 

societatea civilă. 

În finalul întâlnirii doamna preşedinte Liliana Mincă a precizat că această 

consultare a actorilor implicaţi, în vederea formulării unui proiect de opinie cu privire la 

propunerea de directivă, a fost iniţiată de Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 

şi bărbaţi, solicitând participanţilor să comunice punctele lor de vedere în scris către 

Comisie până vineri 1 martie 2013. De asemenea, domnia sa a înmânat participanţilor 

documentele primite de la Ministerul Muncii, Familie, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice, precum şi poziţia Blocului Naţional Sindical cu privire la propunerea de 

directivă. 
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În ziua de 26 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, domnul deputat Florin Gheorghe, 

doamna deputat Viorica Marcu, domnul deputat Molnar Zsolt şi doamna deputat Cristina 

Ancuţa Pocora. 

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

Orban, doamna deputat Adriana Doina Pană, doamna deputat Maria Andreea Paul. 

 
 
 
 

         PREŞEDINTE                                                        
 

         Liliana MINCĂ                  
 
 
                      SECRETAR   
 

                                                                       Gheorghe Firczak   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
            Şef birou – consilier parlamentar 
 Lucia Cornelia LEPĂDATU 
 
                          Întocmit, 
                                 
                  Cristina CONSTANTIN,                                         
                                                Consilier parlamentar          
                                 Luminiţa GHEORGHIU, 
                     Consilier 
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