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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 14 februarie 2011 

Nr. 27/667  
 
 

 
 

R A P O R T 
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, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. PLx 527 din 9 noiembrie 2010, cu dezbaterea pe fond în 

procedură obişnuită a proiectului de Lege pentru completarea art. 10 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 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.363/06.04.2010) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.693/29.03.2010) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/512/17.11.2010) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/890/16.11.2010) 

• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/807/17.11.2010) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1400/31.05.2010). 

 



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

art.10 din Ordonanţa 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 ulterioare, în sensul 

introducerii unui alineat nou, alin (4), care să prevadă intrarea în plată 

efectivă a drepturilor prevăzute de OUG nr.148/2005, reprezentând 

indemnizaţia, stimulentul şi alocaţia de stat pentru copii în termen de cel 

mult 60 de zile de la data la care persoanele îndreptăţite au depus cererea 

la primăria în raza căreia îşi au reşedinţa sau domiciliul. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

proiectului de lege, întrucât, 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. 

 

Proiectul de lege 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 8 februarie 

2011 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, domnul Nicolae Ivăşchescu, Secretar de Stat în 

cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 28 de deputaţi, din totalul de 30 

membri ai comisiei. 
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Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (8 voturi 

împotrivă). 

 

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

septembrie 2010. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

  
 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Victor Paul Dobre    Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Sorina Steliana SZABO 
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