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Sinteza 
 lucrărilor Comisiei  

din perioada 5 - 7 decembrie  2011 
 

 

În  proiectul ordinii de zi de luni,  05 decembrie 2011, a fost înscris următorul 

punct: 

1. Dezbaterea şi avizarea proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2012 (PL.x 

692/2011), anexa 3/42, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (C.N.C.D). 

 

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 2012, 

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

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuta Pocora. 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. 
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- din partea Ministerului Finanţelor Publice, doamna Raluca Antonescu, consilier 

superior. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a dat cuvântul domnului preşedinte 

Csaba Asztalos. 

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

principalele coordonate ale bugetului C.N.C.D pentru anul 2012, arătând că instituţia pe 

care o conduce va continua să răspundă obligaţiilor legale ce îi revin. Domnia sa a 

precizat că, în contextul bugetului pentru anul 2012,  C.N.C.D. întâmpină o serie de 

dificultăţi, printre care asigurarea reprezentării României în organismele internaţionale, 

precum şi implementarea viitoarei Strategii de îmbunătăţire a situaţiei romilor – strategie 

care reprezintă o obligaţie a României faţă de Comisia Europeană. Domnul preşedinte 

Csaba Asztalos a menţionat că instituţia se confruntă şi cu o reducere a personalului 

prin plecări şi suspendări ale contractelor de muncă. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a  arătat ca bugetul instituţiei pentru 

anul 2012 prevede şi anumite creşteri, cum ar fi cele pentru aparatură sau birotică, 

domnul Csaba Asztalos precizând că, în contextul în care instituţia pe care o conduce 

gestionează peste 700 de petiţii şi 4000 de opinii acordate instanţelor de judecată, este 

nevoie de birotică pentru a se asigura fluxul zilnic de documente. Domnia sa a arătat în 

continuare că C.N.C.D. a câştigat un nou proiect cu finanţare nerambursabilă de la 

Uniunea Europeană, care presupune o contribuţie UE de aprox. 145000 Euro şi o 

contribuţie a statului român de aprox. 38700 euro, sume care, pentru a putea fi folosite, 

trebuie prevăzute în bugetul pentru anul 2012, sens în care solicită suplimentarea 

bugetului cu aceste sume. 

Doamna Raluca Antonescu, din partea Ministerului Finanţelor Publice a precizat 

că proiectul legii bugetului de stat pe anul 2012 are o prevedere conform căreia 

instituţiile pot introduce parte de fonduri nerambursabile în buget şi în timpul anului.  

Membrii Celor două Comisii au formulat şi susţinut 2 amendamente la proiectul 

Legii bugetului de stat pe anul 2012, anexa 3/42, C.N.C.D. 

Doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora a supus la vot amendamentele şi 

proiectul de buget cu amendamente. Membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse 

pentru femei şi bărbaţi au votat după cum urmează: 9 voturi “pentru” avizarea favorabilă 

şi 4 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. 
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Marţi, 6 decembrie şi miercuri, 7 decembrie 2011. 
În zilele de 6 şi 7 decembrie 2011 avut loc studiu individual cu privire la proiectul 

Legii bugetului de stat pe anul 2012 (PL.x692/2011). 

 

În perioada 5 - 7 decembrie 2011 la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora - preşedinte, doamna deputat Ileana Cristina 

Dumitrache - vicepreşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak, doamna deputat Pető 

Csilla-Mária, 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                   
          SECRETAR   

 

                                                           PETŐ Csilla-Mária 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                          
                     Intocmit 
                     Lucia Cornelia Lepădatu 

            Consilier parlamentar 
          
            Cristina Constantin 
            Consilier parlamentar 
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