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Ordinea de zi a fost următoarea: 
1. Dezbaterea şi avizarea Propunerii  legislative  privind  instituirea  pensiei  

minime  pe economie ( P.L.X. 227/08.06.2005 ) 
2. Dezbaterea şi avizarea în fond a Propunerii   legislative   privind  protecţia  

socială  a   femeilor   casnice ( P.L.X. 226/08.06.2005 ) 
La    dezbatere    au    participat   ca    invitaţi :  din    partea   Ministerului   Muncii,  

Solidarităţii Sociale şi Familiei,  doamna Ileana Carmen Manu, director, doamna 
Gheorghe Georgeta, director şi doamna Cecilia Sebe, expert; din partea iniţiatorilor 
propunerii  legislative  privind  instituirea  pensiei  minime  pe economie, domnul 
Senator Ilie Petrescu. 

Lucrările Comisiei au fost conduse de doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean. 
Supusă la vot, ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
La primul punct al ordinii de zi  a fost înscrisă “Dezbaterea şi avizarea 

Propunerii  legislative  privind  instituirea  pensiei  minime  pe economie”. 
 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, cu Propunerea  legislativă  privind  instituirea  pensiei  
minime  pe economie, Camera Deputaţilor fiind Cameră Decizională, transmisă cu 
adresa nr. PL.X. 227 din 08.06.2005.  
 Membrii comisiei  au examinat propunerea legislativă supusă avizării, expunerea 
de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr. 286/31.03.2005, avizul 
negativ al Consiliului Economic şi Social nr. 632/07.04.2005 precum şi punctul de 
vedere negativ al Guvernului, cu nr. 800/04.05.2005. 
    In urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei si 
bărbaţi au respins cu 5 voturi pentru şi 1 vot împotrivă, Propunerea  legislativă  
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privind  instituirea  pensiei  minime  pe economie, motivat de absenţa resurselor de 
finanţare. 
     La punctul doi 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 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 Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi au examinat 
propunerea legislativă supusă avizării, expunerea de motive, avizul favorabil al 
Consiliului Legislativ cu nr. 254/25.03.2005 precum şi punctul de vedere negativ al 
Guvernului, cu nr. 699/19.04.2005. 
    Propunerea legislativă a fost prezentată din partea Grupului parlamentar al 
Partidului Conservator de către doamna vicepreşedintă Cornelia Ardelean care, în 
intervenţia sa, a susţinut necesitatea adoptării unor măsuri de protecţie a femeilor 
casnice care au în îngrijire copii, insistând asupra faptului că munca în familie şi 
gospodărie trebuie recunoscută şi recompensată iar sumele acordate, în acest sens,  
putând fi utilizate în beneficiul copiilor, realizându-se în cazul copiilor preşcolari 
reducerea cheltuielilor statului aferente îngrijirii lor în unităţi specializate.  
    Având în vedere faptul că iniţiatorul, doamna deputat Daniela Popa, nu a putut fi 
prezentă la lucrări precum şi pentru faptul că expunerea de motive nu precizează 
costurile estimate aferente aplicării propunerii legislative sus-menţionate, membrii 
Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi au aprobat cu 4 voturi 
pentru, 1 vot împotrivă şi o abţinere,  amânarea dezbaterilor la această propunere 
legislativă pentru şedinţa din săptămâna viitoare. 
    La lucrările comisiei din ziua de 21 iunie au fost prezenţi 6 din cei 7 deputaţi 
membri ai Comisiei pentru egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi, doamna 
preşedintă Minodora Cliveti făcând parte din delegaţia României care participă la 
lucrările sesiunii Adunării Parlamentare  a Consiliului Europei. 
 
   
 

       PREŞEDINTĂ, 
 
MINODORA CLIVETI    
     SECRETAR, 
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       Expert  Parlamentar, 
          

Lucia Lepădatu 
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