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Marţi, 28 iunie 2005 
 

Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea în fond a Propunerii legislative privind protecţia 
socială a femeilor casnice (P.L.X. 226/08.06.2005) - şedinţă comună cu Comisia 
de Muncă şi Protecţie Socială.  

La    dezbatere    au    participat, din    partea   Guvernului, domnul Mihai Şeitan, 
Secretar de Stat – Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi din partea 
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei :  doamna Georgeta Gheorghe, 
director, doamna Adriana Vlad, consilier şi doamna Cristina Stroe, inspector.  

   2.  Alte probleme ale comisiei. 
La primul punct al ordinii de zi a fost înscrisă „Dezbaterea şi avizarea în fond a 

Propunerii   legislative   privind  protecţia  socială  a   femeilor   casnice”. 
     In conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare în fond, cu Propunerea   legislativă   privind  protecţia  
socială  a   femeilor   casnice, Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională, 
transmisă cu adresa nr. P.L.X. 226 din 08.06.2005 . 
    La data de 20.06.2005, Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a aprobat prin 
hotărârea nr. 547 ca raportul la această propunere legislativă să fie elaborat în comun 
cu Comisia pentru muncă şi protecţie socială. 
    Ca urmare, în conformitate cu prevederile art. 69 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, şedinţa s-a desfăşurat în comun cu  Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, în sala de şedinte a acesteia iar şedinţa a fost condusă de domnul 
deputat Stelian Duţu, preşedintele acestei comisii. 
    Membrii celor doua Comisii au examinat propunerea legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, avizul 
Consiliului Legislativ cu nr. 254/25.03.2005 precum şi punctul de vedere al 
Guvernului, cu nr. 699/19.04.2005. 
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   Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea unei indemnizaţii 
lunare femeilor casnice lipsite de mijloacele necesare unui trai decent, diferenţiată în 
raport de numărul de copii în îngrijire, având în vedere contribuţia esenţială a acestora 
la menţinerea şi dezvoltarea instituţiei familiei.  
    In urma dezbaterilor membrii Comisiilor au hotărât să propună Plenului 
respingerea propunerii legislative din următoarele considerente : 
 a) Cheltuielile de implementare a acestei măsuri nu pot fi acoperite din 
bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, nefiind 
precizate de către iniţiator alte surse de finanţare, aşa cum prevede atât Constituţia 
României, republicată, la art. 138 alin.(5), cât şi Legea nr. 500/2002 privind finanţele 
publice, la art. 15;  
 b) Protecţia socială a familiei şi copilului este reglementată printr-o serie de 
acte normative care instituie alocaţii, indemnizaţii şi ajutoare pentru acoperirea unor 
riscuri sociale permanente sau temporare; 
 c) Măsurile preconizate prin această iniţiativă legislativă nu sunt în 
concordanţă cu principiile şi categoriile de prestaţii sociale, componente ale 
sistemului de protecţie socială, instituite prin Legea nr. 705/2001 privind sistemul de 
protecţie socială şi, respectiv, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 
privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia 
monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 
61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată. 
    Respingerea propunerii legislative s-a făcut cu 13 voturi pentru şi 8 voturi 
împotrivă.  
    La lucrările comisiei din ziua de 21 iunie au fost prezenţi 14 din cei 17 deputaţi 
membri ai Comisiei pentru muncă şi protecţie socială şi cei 7 membri ai Comisiei 
pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi. 
     
     Joi, 30 iunie 2005 
 
    Ordinea de zi a fost următoarea: 
    1. Documentare legislativă şi solutionarea unor probleme ale comisiei. 
     La lucrări au fost prezenţi toţi cei 7 membri ai Comisiei. 
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MINODORA CLIVETI    
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       Expert  Parlamentar, 
          

Lucia Lepădatu 
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