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AVIZ 

asupra proiectului de lege pentru completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 

cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare cu proiectul de lege pentru completarea art.10 din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, trimis cu 
adresa PL-x 527 din 9 noiembrie 2010 şi înregistrat cu nr. 31/890 din 9 noiembrie 2010. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată şi ale art. 92 
alin. (9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională.  

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 
27 septembrie 2010. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148⁄2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările 
şi completările ulterioare, cu două noi alineate, alin. (4) şi alin. (5), astfel încât, „termenul de 
intrare în plată a indemnizaţiei de creştere a copilului” să nu depăşească „45 de zile de la data 
înregistrării cererii la primăria pe raza căreia cei îndreptăţiţi îşi au reşedinţa sau domiciliul”. 
Depăşirea acestui termen va constitui contravenţie şi va fi pedepsită cu amendă, între 500 şi 1000 
lei, în funcţie de numărul de zile de întârziere. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a 
dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 16 noiembrie 2010. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive 
şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ, nr.1251 din 20.10.2010.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu 
unanimitate  de voturi, avizarea negativă a acestei iniţiative legislative, întrucât, în prezent, în 
Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr.148⁄2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1025⁄2006, la art.18 şi art.19, sunt prevăzute 
termene clare de soluţionare a cererilor, precum şi de plată a drepturilor prevăzute de acest act 
normativ. De asemenea, pentru nerespectarea termenelor anterior menţionate există prevederi 
exprese reglementate la art.22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148⁄2005, respectiv 
contravenţii şi amenzi corespunzătoare, reglementări care se completează şi cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr.2⁄2000 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege  face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
                          PREŞEDINTE,                            SECRETAR, 
                          Daniel BUDA                     Gabriel ANDRONACHE 
 
 
 
 
 
 
Expert, Roxana Zegrean 
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