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              SINTEZA 

 lucrărilor Comisiei din data de 22 mai 2018 

 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi şi-a 

desfăşurat lucrările în ziua de 22 mai 2018, având pe ordinea de zi  discuţii 

asupra Raportului de activitate al Consiliului Naţional pentru Combaterea 

Discriminării pe anul 2017, inclusiv procedurile instituționale și criteriile de 

soluționare a cazurilor aflate în competenţa instituţiei. 

 La lucrările comisiei a participat domnul Csaba Ferenc Asztalos, 

preşedintele Consiliului  Naţional pentru Combaterea Discriminării. 

Şedinţa a fost condusă de domnul vicepreşedinte Iulian Bulai,  care a 

declarat deschise lucrările Comisiei şi a supus la vot proiectul ordinii de zi, 

acesta fiind aprobat în unamitate de către deputaţii prezenţi la şedintă.  

Domnul Csaba Ferenc Asztalos, preşedintele Consiliului Naţional 

pentru Combaterea Discriminării a făcut o scurtă prezentare a activităţii 

desfăşurate de către instituţia pe care o reprezintă şi a răspuns întrebărilor 

adresate de membrii Comisiei.  

Discuţiile cu privire la procedurile instituționale și criteriile de 

soluționare a cazurilor aflate în competenţa instituţiei au avut rolul de a 



furniza informaţii care să aducă o serie de clarificări privind  deciziile  de 

sancţionare a cazurilor de discriminare  constatate in ultima perioadă. 

Membrii comisiei şi-au exprimat intenţia de a sprijini activitatea 

Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării în vederea deschiderii 

de birouri teritoriale,  în sensul obţinerii de fonduri suplimentare, cu prilejul  

viitoarelor dezbateri ale bugetului instituţiei şi de îmbunătăţire a cadrului 

legislativ  existent în domeniu.  

La lucrările Comisiei a asistat domnul Cristian Şoimaru, un cetăţean 

interesat democraţia constituţională participativă şi de comunicarea publică. 

 

 În cadrul lucrărilor comisiei au fost prezenţi: domnul deputat 

Iulian Bulai-vicepreşedinte, doamna deputat Căruceru Cristina Aida- 

vicepreşedinte,  domnul deputat Cupă Ion-vicepreşedinte, doamna deputat 

Bogaciu Alexandra Corina,  doamna deputat Longher Victoria, doamna 

deputat Csep Eva Andrea, domnul deputat Ilişanu Claudiu Augustin, 

doamna deputat Alina Teiş în locul domnului deputat Ciuhodaru Tudor şi 

domnul deputat Rotaru Răzvan Ilie. 

 Au absentat de la lucrările comisiei: doamna deputat Iurişniţi 

Cristina Ionela-preşedinte, doamna deputat Bîzgan Gayral Oana Mioara, 

doamna deputat Calista Mara-Daniela şi doamna deputat Mareş Mara -

secretar. 
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