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PROTEST FAłĂ DE RESPINGEREA UNUI PROIECT DE LEGE 
 
- Comunicat de presă - 
   

Două organizaŃii civice pro-familie, AsociaŃia Pro-vita Filiala Bucureşti şi AsociaŃia 
AlianŃa Familiilor din România, au transmis astăzi o scrisoare liderilor grupurilor 
politice ale partidelor parlamentare, pentru a-şi exprima protestul faŃă de 
respingerea unui proiect de lege.  
 
Proiectul de lege nr. 340/2009, respins aproape în unanimitate de deputaŃi în 
şedinŃa de marŃi 20 octombrie, avea ca obiect acordarea unor drepturi 
suplimentare mamelor, prin majorarea duratei concediului pentru sarcină şi lăuzie 
de la 126 de zile calendaristice (18 săptămâni), cât este în prezent, la 168 de zile 
calendaristice (24 de săptămâni).  

 
“În condiŃiile în care, conform opiniilor specialiştilor, România este într-o criză 
demografică profundă, cu o populaŃie în scădere şi îmbătrânire şi o natalitate 
redusă, apreciem că extinderea concediului de maternitate, desigur împreună cu 
alte măsuri pentru echilibrarea vieŃii personale cu cea profesională, ar fi fost un 
stimul real pentru creşterea natalităŃii şi redresarea demografică”, se arată în 
scrisoare. 

 
“ÎnŃelegem faptul că legea ar fi avut impact financiar negativ, grevând bugetul de 
stat şi aşa împovărat într-un an de criză. Totuşi, în condiŃiile în care în acelaşi 
buget se pot găsi anual un miliard de euro pentru plata pensiilor speciale - 
categorie în care se includ şi pensiile parlamentărilor! - considerăm că se putea 
identifica o sursă şi pentru plata unor drepturi suplimentare mamelor.” 
 
Proiectul avea ca iniŃiatori pe senatorii PDL Iulian Urban şi Mihaela Popa. 

 
OrganizaŃiile semnatare solicită reluarea, imediat ce va fi posibil, a acestei 
iniŃiative legislative salutare şi totodată aşteaptă mai mult sprijin real, nu doar 
promisiuni, pentru instituŃia familiei, din partea clasei politice româneşti.  
 
 
Filiala din Bucureşti a AsociaŃiei “Pro-Vita pentru născuŃi şi nenăscuŃi” este o organizaŃie civică non-
profit, independentă şi nepartinică, ce are ca scop afirmarea valorilor vieŃii persoanei umane încă de la 
concepere, ale familiei şi ale vocaŃiei parentale. 
 
InformaŃii suplimentare pentru presă: clic aici - www.provitabucuresti.ro/presa 
 
Pentru detalii, contactaŃi-ne la: tel. 0728 673 673, fax 031 815 27 80, provitabucuresti@yahoo.com  


