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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

Bucureşti, 5 octombrie 2009 
Nr. 27/ 410 

 
 
 
 

 RAPORT DE ÎNLOCUIRE 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a fost sesizată, prin adresa nr.Pl.x.342 din 29 iunie 2009, cu dezbaterea pe fond în procedură obişnuită a 
propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.148/2005 privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului. 
 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.209/19.03.2009) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.22/402/9.09.2009) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/652/08.09.2009) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.37/503/15 septembrie 2009) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.920/13.04.2009). 
 

 



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 şi completările ulterioare, în sensul  acordării indemnizaţiei lunare pentru fiecare 
copil în parte, în cazul gemenilor sau tripleţilor, precum şi acordarea concediului pentru creşterea copilului în vârstă de 
până la 2 ani, respectiv până la 3 ani, şi a indemnizaţiei lunare aferente, părintelui supravieţuitor, în cazul în care 
părintele beneficiar al acestor drepturi decedează.  

 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative în vederea reglementării situaţiei 

în care părintele care îndeplinea condiţiile pentru obţinerea indemnizaţiei pentru creşterea copilului în vârstă de până la 
2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, decedează iar părintele supravieţuitor nu îndeplineşte condiţiile 
prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005. 

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3)  din 

Constituţia României, republicată. 
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 23 septembrie 2009 au participat în calitate de invitaţi, în 
conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

 Doamna Mioara Bogdan, secretar general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului; 
 Doamna Mihaela Grecu, director în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (înregistrându-se o abţinere). 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 24 iunie 2009. 

 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
 
 În urma dezbaterilor, Comisia propune admiterea cu modificări a propunerii legislative, după cum urmează:  
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I. Amendamente admise 

 

Nr. 
crt. Text iniţial 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  

Titlul Legii 
Lege pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă nr.148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului 
 

 
Titlul Legii 
Lege pentru completarea art.5 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului 
 
Autor: deputat Derzsi Akos 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
Întrucât este vorba de 
o singură completare a 
OUG 148/2005 trebuie 
anunţată în titlul Legii. 

 
2. 

 
 
Articol unic. - Ordonanţa de urgenţă 
nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I., nr. 
1008 din 14 noiembrie 2008, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.7/2007, se modifică şi se completează 
după cum urmează: 
 
 
 
 

 
 
Articol unic. La articolul 5 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
148/2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr.1008 din 14 noiembrie 2005, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr. 
7/2007, cu modificările şi completările 
ulterioare, după alineatul (3) se 
introduce un nou alineat, alineatul (4) 
cu următorul cuprins: 
 
Autor: deputat Derzsi Akos 
 
 
 

 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text iniţial 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
3.  

- La articolul 1, alineatul (1) se completează 
şi va avea următorul cuprins: 

„(1) Începând cu data de 1 ianuarie 2009, 
persoanele care, în ultimul an anterior datei 
naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni 
venituri profesionale supuse impozitului pe 
venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, beneficiază de 
concediu pentru creşterea copilului în vârstă 
de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 
handicap, de până la 3 ani, precum şi de o 
indemnizaţie lunară în cuantum de 600 lei 
sau, opţional, în cuantum de 85% din media 
veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar 
nu mai mult de 4.000 lei. Cuantumul 
indemnizaţiei astfel determinate se referă la 
naşterea unui singur copil. În cazul 
gemenilor sau tripleţilor, cuantumul 
indemnizaţiei se stabileşte pentru fiecare 
copil în parte, cu respectarea art. 6.” 

 

 
Se elimină. 
 
 
 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială 

 
 
Prin apariţia Legii nr. 
239/2009 pentru 
modificarea art. 2 din 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 
privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii 
copilului a fost soluţionată 
propunerea de modificare 
a art. 1 alin (1) întrucât: 
„Cuantumul indemnizaţiei 
prevăzute la art. 1 
alin.(1) se majorează cu 
600 lei pentru fiecare 
copil născut dintr-o 
sarcină gemelară, de 
tripleţi sau multipleţi, 
începând cu al doilea copil 
provenit dintr-o astfel de 
naştere.” 
 
 

4.  
-La articolul 5, după alineatul (3) se 
introduce alineatul (4), care va avea 
următorul cuprins: 
„(4) În cazul în care intervine decesul uneia 
dintre părinţi care îndeplinea condiţiile 

 
 
 
„(4) În cazul în care intervine decesul  
părintelui care îndeplinea condiţiile 
pentru a beneficia de concediu şi de 

 
 
 
Pentru exprimare 
corectă 
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http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=47034


Nr. 
crt. Text iniţial 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
pentru a beneficia de concediu şi de 
indemnizaţie, iar celălalt părinte nu 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta 
ordonanţă, acesta are dreptul să 
beneficieze de concediu şi de indemnizaţie 
în urma părintelui decedat.” 
 

indemnizaţia lunară prevăzute la art. 1 
alin.(1), iar celălalt părinte nu 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă, 
părintele supravieţuitor are dreptul să 
beneficieze de concediul şi de 
indemnizaţia părintelui decedat.” 
 
Autor: deputat Derzsi Akos 
 

 
Pentru precizia textului. 

 
 
 

  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
   Victor Paul Dobre       Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena MESAROŞ 

        Întocmit, 
Expert parlamentar Sorina Steliana SZABO 
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