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R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru Mamele Eroine privind 

indemnizaţia viageră pentru mamele care au născut şi crescut 3 

copii sau mai mult de 3 copii  

 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia 
pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa  
nr. PLx 486/2016 din 24 octombrie 2016, cu dezbaterea pe fond, a 
proiectului de Lege pentru Mamele Eroine privind indemnizaţia viageră 

pentru mamele care au născut şi crescut 3 copii sau mai mult de 3 copii. 
 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea 

indemnizaţiei viagere în sprijinul mamelor care au născut şi crescut trei 
sau mai mulţi copii. De asemenea, se propune ca, pentru mamele care au 
cinci sau mai mulţi copii, să se acorde titlul şi medalia de „Mama Eroină”. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 17 
octombrie 2016. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.256/23.03.2016) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/744/12.04.2017) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/850/02.11.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/1046/01.11.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1178/01.11.2016) 
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• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  
(nr.4c-8/384/08.11.2016) 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.693/07.04.2016). 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 24 octombrie 

2018 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare: 

- d-l Robert Iulian Stănescu – preşedinte, Casa Naţională de Pensii 
Publice  

- d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi, din 

totalul de 23 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea proiectului de lege întrucât se are în vedere 
acordarea, pentru mamele care au născut şi crescut 3 sau mai mult de 3 
copii, a unor beneficii referitoare la reducerea vârstei standard de 
pensionare, beneficii care vor fi cuprinse în noua lege privind sistemul 
public de pensii, aflată în procedură legislativă la Senat. 

 În ceea ce priveşte indemnizaţia viageră, membrii comisiei au 
considerat că nu se justifică acordarea acesteia, în condiţiile în care, în 
prezent, legislaţia în vigoare din România prevede facilităţi oferite pentru 
susţinerea familiilor cu mulţi copii. Astfel, alocaţia pentru susţinerea 
familiei reglementată de Legea nr.277/2010 privind alocaţia pentru 

susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

prevede pentru familiile cu 3 sau mai mulţi copii, un cuantum lunar al 
alocaţiei, stabilit prin raportare la indicatorul social de referinţă (ISR) de 4 
– 5 ori mai mare faţă de o familie cu un copil. 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

            
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Elena Anghel  
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