
PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA  DEPUTAŢILOR
Comisia pentru muncă şi protecţie socială                            Nr. 27/145/20.05.2002

R A P O R T
asupra proiectului de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii nr.183/2000 privind  revizuirea

Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii, din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a Conferinţei Generale a
Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la Geneva, la 15 iunie 2000

În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a
fost sesizată pentru dezbatere pe fond cu proiectul de Lege pentru ratificarea Convenţiei Organizaţiei Internaţionale a Muncii
nr.183/2000 privind revizuirea Convenţiei (revizuită) asupra protecţiei maternităţii, din 1952, adoptată la cea de-a 88-a sesiune a
Conferinţei Generale a Organizaţiei Internaţionale a Muncii, la Geneva, la 15 iunie 2000, trimis cu adresa nr.238 din 13 mai 2002.

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizul primit de la Consiliul Legislativ.

Comisia a fost investită cu dezbaterea şi avizarea proiectului de lege mai sus menţionat în procedură  simplă.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare protecţia maternităţii.

Comisia propune plenului aprobarea proiectului de lege întrucât acesta a fost adoptat cu scopul de a promova într-o mai
mare măsură egalitatea de tratament a femeilor care muncesc, precum şi de a proteja sănătatea mamei şi copilului, preocupare
comună a tuturor statelor membre în materie de progres  social, dezvoltare economică şi culturală.

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 72 din Constituţia României.



La dezbaterea acestui proiect au participat ca invitaţi din partea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale:  dl. Ungureanu
Laurenţiu - director general, d-na Georgeta Jugănaru � director general adjunct, d-na Cecilia Sebe � expert şi d-na Ion Adriana  -
expert.

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 20 membri ai comisiei.

În urma dezbaterii proiectului de lege în şedinţa din data de 15.05.2002, Comisia propune admiterea fără modificări a
acestuia, cu 19 voturi pentru.

PREŞEDINTE, SECRETAR,
Smaranda DOBRESCU            Ion MÎNZÎNĂ

Întocmit,
Consilier Elena ANGHEL
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