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A V I Z 
 

asupra Proiectului de Lege pentru instituirea  
Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei 

 
 
 În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru  femei şi bărbaţi a fost sesizată, 
spre dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Tatălui şi a 
Zilei Mamei (PL.x.302/2009), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
 
 Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia a dezbătut proiectul de Lege menţionat  mai sus, în şedinţa din 23.06.2009. 
 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nu a fost prezent la dezbateri. 
 
 Membrii Comisiei au examinat proiectul de Lege, expunerea de motive, avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr.203/18.03.2009, precum şi punctul de vedere 
negativ al Guvernului.   
 
 În urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi au hotărât, cu majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de Lege, 
cu amendamente,  conform anexei. 
 
            
 
    PREŞEDINTǍ                                                
                                                           
                                                                             
    Cristina Ancuţa POCORA                                          SECRETAR 
 
 

         PETŐ Csilla-Mária 
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Anexă 

 
 

 
Amendamente admise  

 
la proiectul de Lege pentru instituirea Zilei Tatălui şi a Zilei Mamei 

 
 

Nr.
crt. 

 
Text proiect de lege 

 
Amendament propus/autor 

 
Motivaţie 

 
1. 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru instituirea Zilei 
Tatălui şi a Zilei Mamei. 
 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru instituirea Zilei 
Mamei şi a Zilei Tatălui.   
 
Autor: Pető Csilla-Mária    
           deputat U.D.M.R. 

 
 
 
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. 
 

 
Art.1. – Prima duminică a lunii 
mai se instituie ca Ziua 
Mamei. 
 
Autor: Pető Csilla-Mária    
           deputat U.D.M.R. 

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

 
3. 
 

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

 
Art.2. – A doua duminică a 
lunii mai se instituie ca Ziua 
Tatălui. 
 
Autor: Pető Csilla-Mária    
           deputat U.D.M.R. 
 

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