
 

 
PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

Comisia pentru egalitatea de şanse                        Nr. 37/ 945/ 23.12.2010 
           pentru femei şi bărbaţi 
 
 
 

Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada  13 – 16 decembrie 2010 
 

  

Luni, 13 decembrie  2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 13 decembrie 2010, a fost înscris punctul: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege privind  alocaţia  pentru 

susţinerea familiei (PL.x 836/2010). 

 
Marţi, 14 decembrie  2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 14 decembrie 2010, a fost înscris punctul 

studiu individual asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011. 

 
Miercuri, 15 decembrie  2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 15 decembrie 2010, au fost înscrise 

următoarele puncte: 
1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011 (PL.x 

837/2010); 

2. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor voluntari (Pl.x 658/2010); 

3. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Hotărârii 

nr.1.025/2006 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 
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susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările 

ulterioare (Pl.x 786/2010); 

4. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (Pl.x 777/2010); 

5. Dezbaterea şi avizarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Legii nr.540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor 

(PL.x766/2010); 

6. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.209/2008 pentru modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale (Pl.x 788/2010); 

7. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative Propunere legislativă pentru 

modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.159/1999 privind 

înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română"- S.A. şi a Ordonanţei de 

Urgenţă nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei Naţionale 

"Loteria Română" - S.A (Pl.x 753/2010); 

8. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind reglementarea raporturilor 

de muncă a zilierilor (Pl.x 737/2010); 

9. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative privind modificarea Legii nr.53 din 

24 ianuarie 2003-Codul Muncii (Pl.x 789/2010). 

10. Dezbaterea publică cu tema „Fenomenul de mobbing în România” 

 
Joi, 16 decembrie  2010 
În  proiectul ordinii de zi din ziua de 16 decembrie 2010 a fost înscris punctul 

studiu individual asupra proiectului legii bugetului de stat pe anul 2011. 

 
Luni, 13 decembrie  2010 
Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina – Ancuţa Pocora, care 

a declarat deschise lucrările Comisiei şi a anunţat că există cvorum de lucru iar 

procedura de convocare a şedinţei a fost îndeplinită. De asemenea, domnia sa a 

supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

  Pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea, în procedură de urgenţă, a  

proiectului de Lege privind  alocaţia  pentru susţinerea familiei (PL.x 836/2010), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională. 
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Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă  a 

proiectului de Lege (7 voturi „pentru”: doamna deputat Maria Stavrositu, doamna 

deputat Carmen Axenie, doamna deputat Doiniţa Mariana Chircu, domnul deputat 

Constantin Severus Militaru, domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Pető 

Csilla-Mária, domnul deputat Ioan-Sorin Roman, restul „împotrivă”). 

 
Marţi, 14 decembrie  2010 
Membrii Comisiei s-au documentat cu privire la proiectul Legii bugetului de stat 

pe 2011. 
 
Miercuri, 15 decembrie  2010 
Şedinţa a fost condusă alternativ de doamna preşedintă Cristina Ancuta 

Pocora şi de domnul  vicepreşedinte Gheorghe Firczak. Doamna preşedintă 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. De asemenea, domnia 

sa a supus la vot proiectul ordinii de zi, acesta fiind aprobat cu unanimitate de voturi. 

La lucrările Comisiei au participat ca invitaţi: 

- din partea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării 

(C.N.C.D.), domnul Csaba Asztalos, preşedinte Colegiul Director, doamna Claudia 

Sorina Vlaş, membru în Colegiul Director, doamna Ioana Pop, membru în Colegiul 

Director şi doamna Nicoleta Udrescu, director; 

- din partea Ministerului Finanţelor Publice, domnul Fănel Mitea, director 

Direcţia Programare în Sectorul Securitate Naţională şi Administraţie şi doamna 

Antonescu Raluca, consilier superior; 

- din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, doamna 

Georgeta Jugănaru, director, doamna Marcela Dumitraş, consilier juridic şi doamna 

Elena Dobre, consilier Afaceri Europene. 

La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea proiectului 

Legii bugetului de stat pe anul 2011 (PL.x 837/2010). 

Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi din Camera 

Deputaţilor şi Comisia pentru egalitatea de şanse din Senat s-au reunit în şedinţă 

comună pentru dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 

2011, anexa 3/42, C.N.C.D. 

Domnul preşedinte Csaba Asztalos, în luarea sa de cuvânt, a prezentat 

principalele coordonate ale bugetului C.N.C.D pentru anul 2011, precizând totodată 
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că în ultimii 3-4 ani bugetul C.N.C.D a scăzut constant, pentru anul 2011 instituţia 

fiind în imposibilitatea de a asigura finanţarea unor cheltuieli materiale esenţiale, cum 

ar fi chiria sediului către Regia Autonomă - Administraţia Patrimoniului Protocolului de 

Stat (R.A.P.P.S.) şi impozitul pe clădiri, precum şi cofinanţarea unor proiecte 

europene, în speţă proiectul PROGRESS, sens în care solicită suplimentarea 

bugetului. 

Domnul Fănel Mitea, director în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, a arătat 

că Ministerul Finanţelor Publice nu agreează amendamente, posibilităţile de alocare 

de la buget pentru anul 2011 fiind foarte limitate. 

Domnul deputat Ciprian - Florin Luca a opinat că Ministerul Finanţelor Publice, 

prin opinia exprimată, restrânge atribuţiile constituţionale ale parlamentarilor de a 

iniţia acte normative şi şi-a manifestat pe această cale nemulţumirea faţă de această 

abordare a Ministerului. Domnia sa, împreună cu domnul deputat Ioan Sorin Roman, 

au prezentat 4 amendamente la bugetul C.N.C.D. Aceleaşi amendamente au fost 

formulate şi de deputaţii grupului parlamentar al UDMR: Derzsi Ácos, Pető Csilla-

Mária, Olosz Gergely, Erdei D. István, Lakatos Petru. 

Domnul vicepreşedinte Gheorghe Firczak  a supus la vot amendamentele şi 

proiectul de buget cu amendamente,  acestea întrunind 12 voturi „pentru” şi 10 voturi 

„împotrivă”. Ca urmare membrii celor două Comisii au hotărât avizarea favorabilă, cu 

majoritate de voturi, a proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2011, cu 

amendamente. 

La al doilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 384/2006 privind statutul 

soldaţilor şi gradaţilor voluntari (Pl.x 658/2010), Camera Deputaţilor fiind prima 

Cameră sesizată. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 

La al treilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea Hotărârii nr.1.025/2006 pentru aplicarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu 

modificările şi completările ulterioare (Pl.x 786/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 
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Membrii Comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative (11 voturi „pentru” şi 1 vot „împotrivă”, doamna deputat Cristina 

Ancuţa Pocora). 

La al patrulea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1993 privind 

alocaţia de stat pentru copii (Pl.x 777/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 

La al cincilea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.540/2002 privind 

casele de ajutor reciproc ale pensionarilor (PL.x766/2010), Camera Deputaţilor fiind 

Cameră decizională. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

proiectului de lege. 

La al şaselea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă nr.209/2008 pentru 

modificarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 

asigurări sociale (Pl.x 788/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 

La al şaptelea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă 

nr.159/1999 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Loteria Română"- S.A. şi a 

Ordonanţei de Urgenţă nr.195/2001 privind repartizarea profitului Companiei 

Naţionale "Loteria Română" - S.A (Pl.x 753/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră 

decizională. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea negativă a 

propunerii legislative. 

La al optulea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative privind reglementarea raporturilor de muncă a zilierilor (Pl.x 

737/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 
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La al nouălea punct pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea 

propunerii legislative privind modificarea Legii nr.53 din 24 ianuarie 2003-Codul 

Muncii (Pl.x 789/2010), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 

 

Începând cu ora 1600, membrii Comisiei au participat la dezbaterea cu tema 

„Fenomenul de mobbing în România”, la aceasta fiind prezenţi şi reprezentanţi ai 

ministerelor, sindicatelor, patronatelor şi ai organizaţiilor neguvernamentale interesate 

de problematica abordată. 

Dezbaterea condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. Doamna 

preşedintă Cristina Ancuta Pocora a arătat, în deschiderea dezbaterilor,  că 

fenomenul de mobbing poate fi întâlnit din ce în ce mai des la locul de muncă, 

domeniul nefiind reglementat şi, de asemenea, insuficient cunoscut opiniei publice. 

De asemenea, domnia sa a precizat că problematica fenomenului de mobbing a făcut 

obiectul unui studiu realizat de Institutul de Cercetarea a Calităţii Vieţii (I.C.C.V). 

Luând cuvântul, doamna Cristina Tomescu, reprezentanta I.C.C.V a precizat 

că studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Femeia contează”, implementat în 

parteneriat cu Asociaţia Colfasa şi a arătat următoarele: 

- studiul I.C.C.V. a avut ca obiective, cercetarea intoleranţei la locul de muncă în 

România, formele de discriminare existente, investigarea stress-ului la locul de 

muncă şi a metodelor de rezolvare a relaţiilor de muncă conflictuale; 

- fenomenul de mobbing poate fi definit ca un tip de presiune psihologică exercitată 

asupra angajatului, prin diverse tipuri de acţiuni pe termen lung, realizate de către 

angajator cu scopul de  a înlătura/ izola un angajat care nu poate fi altfel demis; 

- efectele asupra angajatului sunt evidente, fiind influenţate atât viaţa publică, cât şi 

cea privată, precum şi încrederea în sine. 

 Doamna vicepreşedintă Ileana Cristina Dumitrache a arătat că, împreună cu 

partenerii italieni din cadrul Asociaţiei Colfasa, s-a realizat un schimb de experienţă 

cu privire la fenomenul de mobbing, cu scopul de a se crea un cadru legislativ eficient 

de prevenire şi combatere a fenomenul de mobbing, domnia sa precizând totodată că 

ignorarea acestui fenomen nu poate duce la rezolvarea acestuia. De asemenea, 

doamna vicepreşedintă Ileana Cristina Dumitrache a subliniat importanţa capitalului 

uman pentru orice instituţie, arătând că în situaţia în care nu există sancţiuni serioase 

angajatorul nu are nici o reţinere în a-şi hărţui angajatul. 
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 În continuare a luat cuvântul domnul Csaba Asztalos, preşedinte al C.N.C.D., 

care a precizat următoarele: 

- în afară de noţiunea de hărţuire la locul de muncă mai există şi noţiunea de ofensă 

adusă demnităţii personale; 

- există situaţii în care mobbing-ul este generat de convingeri sau de inegalităţi de 

gen; 

- în prezent există un cadru legislativ în baza căruia pot fi analizate situaţiile de 

hărţuire la locul de muncă şi cele de tratament discriminatoriu, respectiv prevederi din 

Codul Muncii şi Ordonanţa Guvernului 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea 

tuturor formelor de discriminare, cu modificările şi completările ulterioare; 

-  organizaţiile  publice sau private trebuie să aibă un sistem de reguli interne care să 

prevină eventualele situaţii de discriminare sau hărţuire; 

- este important ca în Codul Muncii să se menţină inversarea sarcinii probei. 

 Domnul deputat Tudor Ciuhodaru , doamna deputat Claudia Boghicevici şi 

domnul deputat Ioan Cindrea şi-au manifestat susţinerea pentru demersurile de 

prevenire şi reducere a incidenţei fenomenului de mobbing la locul de muncă,  

considerând acest subiect foarte important în ceea ce priveşte calitatea relaţiilor de 

muncă. 

 În cadrul dezbaterii au mai luat cuvântul reprezentanţii Ministerului Muncii, 

Familiei şi Protecţiei Sociale şi ai Ministerului Justiţiei, care au subliniat că este 

important ca fenomenul să fie cunoscut de către cei implicaţi, iar legislaţia existentă în 

domeniul relaţiilor de muncă şi al nondiscriminării să fie aplicată, 

 Necesitatea sensibilizării opiniei publice cu privire la fenomenul de mobbing a 

fost subliniată şi de reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale prezente la 

dezbatere, între care şi Asociaţia Colfasa. Aceştia au precizat totodată că termenul 

care poate fi de asemenea folosit pentru a descrie fenomenul este cel de hărţuire 

morală a angajatului, fiind foarte important ca, în parteneriat cu alte instituţii publice, 

sindicate, patronate şi organizaţii neguvernamentale să se găsească cele mai bune 

modalităţi de protejare an angajatului şi a reglementare a  relaţiilor de muncă. 

În încheiere, doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a subliniat că trebuie 

continuată lupta pentru conştientizarea fenomenului de mobbing, cu atât mai mult cu 

cât acesta afectează un număr semnificativ de femei, dând în acest sens exemplul 

femeilor care se întorc din concediul pentru îngrijirea copilului. De asemenea, domnia 

sa a precizat că doreşte organizarea unui grup de lucru, la începutul lunii februarie, în 

cadrul căruia să se aprofundeze problematica mobbingului. 
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Joi, 16 decembrie 2010 
Membrii Comisiei s-au documentat privind proiectul Legii bugetului de stat pe 

anul 2011. 

 

În ziua de 13 decembrie, 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. 

În perioada 14 – 16 decembrie, 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.  

Au absentat:  doamna deputat Lucia-Ana Varga. 

 

        PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                   
          SECRETAR   

 

                                                          PETŐ Csilla-Mária 
 

 

 
                                                                       

                     Intocmit 
                     Lucia Cornelia LEPADATU 
                     Consilier parlamentar 
 
                     Cristina CONSTANTIN 

            Expert parlamentar 
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