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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea Legii 

nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 450/2016 din 17 octombrie 2016, cu 
dezbaterea pe fond în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind 

aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2016 pentru 

modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei. 

 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.602/27.06.2016) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2674/28.06.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/687/02.11.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1134/25.10.2016) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea 

teritoriului şi echilibru ecologic (nr.4c-6/462/22.02.2017) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/1032/25.10.2016). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2016 pentru modificarea Legii 

nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, în sensul eliminării 
prevederii legale privind obligaţia beneficiarilor de alocaţie pentru 
susţinerea familiei de a achita impozitele şi taxele faţă de bugetul local, 
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pentru bunurile pe care le deţin în proprietate, până la data de 31 martie a 
fiecărui an. Sunt incluse reglementări care prevăd măsuri tranzitorii în 
cazul în care se produce suspendarea drepturilor de alocaţie pentru 
susţinerea familiei, beneficiarii având dreptul, din oficiu, de reluare a plăţii, 
inclusiv pentru perioada de suspendare. 

 
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 14 martie 
2017 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat: 

� d-l Cristian Cosmin – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi 
Justiţiei Sociale; 

� d-l Cătălin Olteanu – Secretar de Stat, Ministerul Finanţelor 
Publice; 

� d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 17 deputaţi, din 

totalul de 21 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 

octombrie 2016. 
 

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

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 

 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

  Adrian SOLOMON   Éva-Andrea CSÉP  
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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