Parlamentul României
Camera Deputaţilor
Comisia pentru sănătate şi familie

Nr. 28/199 / 23 septembrie 2009

BIROULUI PERMANENT
AL
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
Vă înaintăm raportul asupra proiectului de lege pentru instituirea Zilei
Tatălui şi a Zilei Mamei (PLx 302/2009), adoptat de Senat în şedinţa din 9 iunie
2009 în calitate de primă Cameră sesizată, şi trimis comisiei pentru examinare, în
fond, cu adresa nr.PL-x 302 din 17 iunie 2009, Camera Deputaţilor fiind Cameră
decizională.
La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ
nr. 203/18.03.2009, punctul de vedere al Guvernului înregistrat la Senat sub nr.
L123/22.04.2009, avizul Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic nr. 26/514 din 25 iunie 2009, avizul Comisiei pentru
egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi nr.37/352 din 24 iunie 2009 şi avizul
Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi Pl-x 302 din 24.06. 2009.
În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din
categoria legilor ordinare în conformitate cu prevederile articolului 73 din
Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTE,
Rodica Nassar
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Raport
asupra proiectului de lege pentru instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei
(PL-x 302/2009)
1. Cu adresa nr. Plx 302 din 17 iunie 2009 Comisia pentru sănătate şi familie a fost sesizată cu dezbaterea proiectului
de lege pentru instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei (PL-x 302/2009), adoptat de Senat în şedinţa din 9 iunie 2009, în
calitate de primă Cameră sesizată, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională.
La întocmirea raportului comisia a avut în vedere avizul Consiliului Legislativ nr. 203/18.03.2009, punctul de vedere
al Guvernului înregistrat la Senat sub nr. L123/22.04.2009, avizul Comisie pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic nr. 26/514 din 25 iunie 2009, avizul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi
bărbaţi nr.37/352 din 24 iunie 2009 şi avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi PL-x 302 din 24.06. 2009.
2. În raport de obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare în conformitate
cu prevederile articolului 73 din Constituţia României, republicată. Prin proiectul de lege menţionat, se doreşte instituirea

Zilei Tatălui în prima duminică a lunii mai şi instituirea Zilei Mamei în a doua duminică a lunii mai. Iniţiatorii motivează
propunerea prin dorinţa de a se asigura un echilibru social şi evidenţierea importanţei ambilor părinţi în viaţa de familie şi în
societatea românească.
3. Comisia pentru sănătate şi familie a dezbătut proiectul de lege menţionat în şedinţele din 25, 26 august şi 23
septembrie 2009. La şedinţa comisiei au participat 19 deputaţi din cei 19 membri ai comisiei. Raportul comisiei a fost
adoptat cu unanimitate de voturi.
4. În urma dezbaterilor, Comisia pentru sănătate şi familie propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea
proiectului de lege pentru instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei (PL-x 302/2009), cu amendamentele din anexă.
Anexă
I. Amendamente admise
la proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei
Nr.
crt.
1.

Text iniţial

Text propus de comisie
(Autorul amendamentului)

Titlul legii

Titlul legii

Lege pentru instituirea Zilei
Tatălui şi a Zilei Mamei.

Lege pentru instituirea Zilei mamei şi a
Zilei tatălui.
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie
şi Pető Csilla-Mária deputat U.D.M.R.
2

Motivarea
amendamentelor propuse

Modificarea se impune ca urmare
a recunoaşterii rolului femeii în
aducerea pe lume a copiilor

2.

Art.1. – Prima duminică a lunii
mai se instituie ca Ziua Tatălui.

Nemodificat.

3.

Art.2. – A doua duminică a lunii
mai se instituie ca Ziua Mamei.

Nemodificat.

4.

Art.3. – Guvernul României,
autorităţile publice centrale şi
locale vor lua măsurile
necesare pentru marcarea
acestor evenimente.

Se elimină.
Autor: Comisia pentru sănătate şi familie

O astfel de prevedere nu are
obiect, deoarece poate fi negociată
între partenerii sociali.

II. Amendamente respinse
În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text iniţial

Amendament propus şi
autorul acestuia

Motivaţie

1.

Art.1. – Prima duminică a lunii
mai se instituie ca Ziua Tatălui.

Art.1. – Prima duminică a
lunii mai se instituie ca
Ziua Mamei.

a) Modificarea se impune
ca urmare a recunoaşterii
rolului femeii în aducerea
pe lume a copiilor

3

Camera
Decizională
Camera Deputaţilor

2.

Art.2. – A doua duminică a lunii
mai se instituie ca Ziua Mamei.

Autor: Pető Csilla-Mária
deputat U.D.M.R.

b) Pentru concordanţă cu
celelalte ţări ale Uniunii
europene

Art.2. – A doua duminică
a lunii mai se instituie ca
Ziua Tatălui.

a) Modificarea se impune
ca urmare a recunoaşterii
rolului femeii în aducerea
pe lume a copiilor

Autor: Pető Csilla-Mária
deputat U.D.M.R.

PREŞEDINTE,
Rodica Nassar

4

b) Pentru concordanţă cu
celelalte ţări ale Uniunii
europene
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