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          La lucrările comisiei din zilele de 2 și 3 februarie 2022, sunt prezenți 

24 deputați din totalul de 24 membri ai comisiei. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de domnul deputat Nelu Tătaru, 

preşedintele comisiei. 

          Comisia a adoptat, cu unanimitate de voturi pentru, următoarea ordine 

de zi: 

   1.  Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PLx. 201/2021). 

  2.   Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea 

art.53 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.195/2002 privind 

circulaţia pe drumurile publice (PLx. 242/2021).  

 3.    Dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.56/2021 pentru modificarea art.3 din 

Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PLx. 383/2021). 

La primul punct al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.26/2021 pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (PLx. 201/2021). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010,   

intervenindu-se, printre altele, asupra normelor referitoare la perioadele care 

se iau în calcul la stabilirea celor 12 luni prevăzute la art.2 alin.(1), la 

acordarea stimulentului de inserţie şi la concedierea persoanelor revenite din 

concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 

ani, în cazul copilului cu handicap. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul 

de lege în ședința din data de 10 mai 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege pentru completarea art.53 din 

Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi 

pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe 

drumurile publice (PLx. 242/2021).   

  Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.53 

din Legea nr.272/2004 cu un nou alineat, alin.(4), potrivit căruia, spaţiile de 

parcare de pe lângă clădirile de utilitate publică vor fi adaptate, rezervate şi 

semnalizate prin marcaje distinctive cel puţin 5% din numărul total al 

locurilor de parcare, dar nu mai puţin de două locuri, pentru parcarea 

gratuită a femeilor gravide sau a vehiculelor care transportă copii în vârstă 

de până la 2 ani. Totodată, se preconizează completarea unor dispoziţii din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002, astfel încât administratorul 

drumului public, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, cu 

avizul poliţiei rutiere, să stabilească care sunt spaţiile special amenajate şi 

semnalizate, pe toate laturile de acces ale unităţilor de învăţământ, pentru 

îmbarcarea sau debarcarea preşcolarilor şi şcolarilor. De asemenea, se 

interzice staţionarea vehiculelor nedestinate îmbarcării şi debarcării 

preşcolarilor şi şcolarilor, pe toate laturile de acces ale unităţilor de 

învăţământ, în intervalul orar 07.00-20.00. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul 

de lege în ședința din data de 25 mai 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege.  

 

La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei procedează la 

dezbaterea și avizarea proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.56/2021 pentru modificarea art.3 din Legea 

nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii (PLx. 383/2021). 

 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.3 

alin.(3) din Legea nr.61/1993, precum şi abrogarea alin.(4) al aceluiaşi 

articol. Proiectul vizează calendarul de majorare a cuantumului alocaţiei de 

stat pentru copii, astfel: începând cu drepturile lunii ianuarie 2022, alocaţia 

de stat se stabileşte în cuantum de 486 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 

ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap, 243 lei pentru copiii 

cu vârsta cuprinsă înre 2 şi 18 ani, precum şi tinerii peste 18 ani care 

urmează cursurile liceale sau profesionale, 486 lei pentru copiii cu vârsta 

cuprinsă între 3 şi 18 ani, în cazul copilului cu handicap. Totodată, începând 

cu drepturile lunii ianuarie 2023, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii se 

indexează anual, din oficiu, cu rata medie a inflaţiei. 
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Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul 

de lege în ședința din data de 20 septembrie 2021. 

În urma finalizării dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu 

majoritate de voturi, avizarea favorabilă a proiectului de lege. 

 

 În ziua de 3 februarie 2022, membrii Comisiei pentru sănătate și 

familie au efectuat studiu individual asupra inițiativelor legislative aflate în 

portofoliul Comisiei. 

 

 

 

                                                 PREŞEDINTE, 

 

Dr. Nelu TĂTARU 


