
 

Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 1/3 

COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 

 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2003 privind alocaţia 

familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia 

monoparentală 

 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. PLx 86 din 3 martie 2008, cu dezbaterea pe fond, în procedură 

obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2003 privind alocaţia familială 

complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1364/05.10.2007) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1917/15.10.2007) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/157/18.03.2008) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie 

(nr.28/116/13.03.2008) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2896/02.11.2007). 

 

Bucureşti, 23 iunie 2008 
Nr. 27/74 
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 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2003 privind alocaţia familială 

complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, 

aprobată cu modificări prin Legea nr.41/2004,  intervenţiile legislative 

având drept scop majorarea cuantumului acestor alocaţii ţinând cont de 

evoluţiile economice din ultima perioadă. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată de Senat, în vederea 

îmbunătăţirii cadrului legal privind sprijinul acordat familiilor cu copii fără 

venituri sau cu venituri foarte reduse în scopul asigurării celor necesare 

îngrijirii, creşterii şi educării corespunzătoare a acestora. 

 

Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 18 iunie 2008 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse: 

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat  

 d-na Mihaela Grecu – director 

 d-na Cecilia Sebe – şef serviciu. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 27 februarie 

2008. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Gheorghe Barbu   Kerekes Károly  
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Expert Sorina Steliana SZABO 


		2008-06-23T15:19:40+0300
	Lidia G. Vladescu




