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Miercuri, 14 octombrie  2009 
   În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

1. Dezbaterea şi avizarea propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 

vederea creşterii copilului; 

 

 

Joi, 15 octombrie  2009 
   În proiectul ordinii de zi a fost înscris următorul  punct: 

         1. Documentare privind problematica şi statistici de gen. 

 
 

Miercuri, 14 octombrie  2009 
 

Şedinţa a fost condusă de doamna preşedintă Cristina Ancuţa Pocora. 

Doamna preşedintă  Cristina Ancuţa Pocora a declarat deschise lucrările Comisiei 

şi a anunţat că există cvorum de lucru iar procedura de convocare a şedinţei a fost 

îndeplinită. 
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La primul punct de pe ordinea de zi s-a aflat dezbaterea şi avizarea propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl.x 459/2009), 

Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea 

creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările 

ulterioare, în scopul asigurării posibilităţii transmiterii, la cerere, a drepturilor prevăzute de 

această ordonanţă de urgenţă, de la părinţi către bunicii materni sau paterni şi totodată 

acordarea acestor drepturi pentru toţi copiii, şi nu doar pentru primele trei naşteri, în scopul 

eliminării discriminării între beneficiarii acestor drepturi. 

Doamna preşedintă  Cristina Ancuţa Pocora a opinat că ar fi corect ca, la cerere, 

dacă părinţii sunt de acord, bunicii să beneficieze de drepturile prevăzute de Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului. 

Doamna preşedintă  Cristina Ancuţa Pocora a menţionat că propunerea legislativă ar 

putea  răspunde unor probleme legate de faptul că foarte mulţi copii sunt lăsaţi în grija 

bunicilor, părinţii fiind nevoiţi să se întoarcă pe piaţa muncii. 

Doamna deputat Carmen Axenie a precizat că, prin transmiterea acestor drepturi de 

la părinţi către bunici, s-ar putea încuraja abandonul minorilor şi s-ar putea crea un cadru 

legislativ care ar avantaja bunicii în cazul proceselor de încredinţare a minorilor. 

Doamna preşedintă  Cristina Ancuţa Pocora a propus avizarea favorabilă a propunerii 

legislative. Membrii Comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi, avizarea favorabilă a 

propunerii legislative. 

        Doamna preşedintă  Cristina Ancuţa Pocora a declarat închise lucrările Comisiei. 

 
Joi, 15 octombrie  2009 

 

Membrii Comisiei s-au documentat privind problematica şi statistici de gen în baza 

materialelor primite de la Agenţia Naţională pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi 

Bărbaţi. 

 

În zilele de 14 şi 15 octombrie, la lucrările Comisiei au fost prezenţi: doamna 

deputat Cristina Ancuţa Pocora – preşedinte, domnul deputat Gheorghe Firczak – 
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vicepreşedinte, doamna deputat Ileana Cristina Dumitrache - vicepreşedinte, doamna 

deputat Maria Stavrositu – secretar, doamna deputat Pető Csilla-Mária – secretar, doamna 

deputat Carmen Axenie, domnul deputat Nicolae Bănicioiu, doamna deputat Graţiela 

Leocadia Gavrilescu, domnul deputat Florin–Ciprian Luca, domnul deputat Constantin 

Severus Militaru, domnul deputat Mugurel Surupăceanu, doamna deputat Lucia-Ana 

Varga. 

A absentat doamna deputat Doiniţa–Mariana Chircu. 

 

 

 

 

         PREŞEDINTĂ                                                        
 

Cristina Ancuţa POCORA                              SECRETAR   
 

             Pető Csilla - Mária                                                
 

                                                                                    
                                    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Intocmit:  

              Lucia Cornelia Lepădatu 
                             Consilier parlamentar 
 
                                                                                                                                                                      Cristina Constantin, 
                                                                                                                                                                      Expert parlamentar 
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