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RAPORT 
 

asupra proiectului de Lege pentru aprobarea  
Ordonanţei  Guvernului nr. 3/2007 privind unele 

 măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale 
 
 
 

 
Cu adresa nr.PL.x 226 din 10 aprilie 2007, Biroul Permanent conform art.95 

din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a sesizat pentru examinare şi avizare 
în fond, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci cu proiectul de Lege  pentru aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul 
protecţiei sociale. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului 
Legislativ, Comisiei juridice de disciplină şi imunităţi, Comisiei pentru administraţie 
publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic, Comisiei pentru muncă şi protecţie 
socială şi  Comisiei pentru sănătate şi familiei. 

Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei 
sociale. Astfel se propun: 

o plata în lei a contravalorii trusoului, respectiv 150 lei, pentru copii 
născuţi în perioada ianuarie-decembrie 2007; 

o transferul către bugetele locale a întregii sume aferente plăţii 
contravalorii trusoului pentru copii; 

o abilitarea Ministerului Economieie şi Finanţelor în vederea introducerii 
în structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Muncii, 
Familiei şi Egalităşii de Şanse pe anul 2007 a modificărilor necesare 
pentru asigurarea sumelor necesare plăţii trusoului; 

o reglementarea modalităţii de solicitare a dreptului prevăzut de lege şi 
plata contravalorii trusoului la eliberarea certificatului de naştere; 

o precizarea faptului că începând cu anul 2007 cotele de contribuţii de 
asigurări sociale stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de 
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stat nu mai cuprind cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii 
de asigurări sociale de sănătate prevăzută de legislaţia în vigoare; 

o precizarea că nivelul de 2% al cotei contribuţiei datorate de angajatori 
la bugetul asigurărilor pentru şomaj, diminuată potrivit Legii nr. 
200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru 
plata creanţelor salariale nu include cota de contribuţie de 0,25% 
datorată de angajatori. 

Proiectul de Lege face parte din categoria legilor ordinare, potrivit art. 76 din 
Constituţia României, republicată. 

La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art. 54 
şi 55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse, domnul Călinoiu Dumitru – director general,. 

La lucrările comisiei au participat  21  deputaţi, din totalul de 27 membri ai 
comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi.  
Proiectul de Lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 29 martie 2007. 
Propunerea legislativă, potrivit art. 75 din Constituţia României, republicată şi 

a art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat este de competenţa 
decizională a Camerei Deputaţilor . 

In urma dezbaterii proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei 
sociale, în şedinţa din data de 03.05.2007 , comisia propune supunerea spre dezbaterea 
şi adoptarea Plenului Camerei Deputaţilor a proiectului de Lege cu amendamentele 
prezentate în anexă. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Mihai Nicolae Tănăsescu 

SECRETAR, 
 

Radu Cătălin Drăguş 
 
 
 

              Expert parlamentar: 
Ene Giorgiana 

 
 
 



ANEXĂ 
 

I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterii, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. Text ordonanţă   Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 

1. 

 L E G E 
pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.3/2007 privind 
unele măsuri financiar-fiscale din 
domeniul protecţiei sociale 

nemodificat  

2. 

 ARTICOL UNIC.- Se 
aprobă Ordonanţa Guvernului nr.3 
din 17 ianuarie 2007 privind unele 
măsuri financiar-fiscale din
domeniul protecţiei sociale,
adoptată în temeiul art.1 pct.I.1 din 
Legea nr.502/2006 privind
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr.67 
din 29 ianuarie 2007, cu 
următoarele modificări şi 
completări: 

 
 

 

ARTICOL UNIC.- Se 
aprobă Ordonanţa Guvernului nr.3 
din 17 ianuarie 2007 privind unele 
măsuri financiar-fiscale din 
domeniul protecţiei sociale, 
adoptată în temeiul art.1 pct.I.1 
din Legea nr.502/2006 privind 
abilitarea Guvernului de a emite 
ordonanţe, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.67 din 29 ianuarie 2007, cu 
următoarele modificări : 

 
 

 

3. ORDONANŢĂ   privind 
unele măsuri financiar-

Nemodificat   Nemodificat
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
fiscale din domeniul 

protecţiei sociale 
 

4. 

 
 
Art.I. -    Articolul 2 din 
Legea nr. 482/2006 privind 
acordarea de trusouri pentru 
nou-născuţi, publicată în 
Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 1.028 
din 27 decembrie 2006, se 
modifică după cum urmează: 

 

„Art.I.- Legea  nr.482/2006 privind 
acordarea de trusouri pentru nou-
născuţi, publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
nr.1028 din 27 decembrie 2006, se 
modifică după cum urmează:  

 

- Articolul I va avea
următorul cuprins: 

 1. Articolul I va avea următorul 
cuprins: 

 
 

„Art.I.- Legea  nr.482/2006 
privind acordarea de trusouri 
pentru nou-născuţi, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1028 din 27 decembrie 
2006, se modifică după cum 
urmează: „ 
 

Tehnică legislativă 

5. 

 
 
"Art. 2. -     Fondurile 
necesare pentru acordarea 
trusoului pentru nou-născuţi, 
precum şi pentru cheltuielile 
cu transmiterea drepturilor 
prevăzute de prezenta lege se 
asigură prin transferuri de la 
bugetul de stat către bugetele 
locale, prevăzute în bugetul 
Ministerului Muncii,
Solidarităţii Sociale şi 

 

„Art.2.- (1) Fondurile 
necesare pentru acordarea trusoului 
pentru nou-născuţi, pentru
cheltuielile cu transmiterea
drepturilor prevăzute de prezenta 
lege, precum şi cheltuielile 
administrative legate de acordarea 
acestora se asigură prin transferuri 
de la bugetul de stat către bugetele 
proprii ale judeţelor, respectiv ale 
sectoarelor municipiului Bucureşti, 

1. Articolul 2 va avea
următorul cuprins: 

 2. La articolul I, articolul 2 va 
avea următorul cuprins: 

 
 

„Art.2.- (1) Fondurile 
necesare pentru acordarea 
trusoului pentru nou-născuţi, 
pentru cheltuielile cu transmiterea 
drepturilor prevăzute de prezenta 
lege, precum şi cheltuielile 
administrative legate de acordarea 
acestora se asigură prin transferuri 
de la bugetul de stat către bugetele 
proprii ale judeţelor, respectiv ale 
sectoarelor municipiului 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
Familiei." 
 

prevăzute în bugetul Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei. 
(2) Cheltuielile cu transmiterea 
drepturilor prevăzute de prezenta 
lege, precum şi cheltuielile 
administrative legate de acordarea 
acestora nu pot depăşi 10% din 
valoarea totală a trusourilor 
acordate.” 
 

Bucureşti, prevăzute în bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse”. 
Nemodificat 
 

 
Tehnică legislativă 

6. 

 
 
 
Art. 3 –(1) Produsele, 
transportul  şi distribuţia 
acestora se contractează de 
către autorităţile 
administraţiei publice locale 
ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, respectiv ale 
comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, după caz. 
............................................... 
(3) Primarii au obligaţia să 
comunice, semestrial, până 
la data de 20 a lunii 

2. Alineatele (1) şi (3) ale 
articolului 3 vor avea următorul 
cuprins: 
  „Art.3.- (1) Trusourile 
pentru nou-născuţi, transportul şi 
distribuţia acestora se contractează 
de către autorităţile administraţiei 
publice locale ale judeţelor, 
respectiv ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti. 
……………………………………
……………………………………
… 
(3) Consiliile judeţene, respectiv 
consiliile locale ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti au obligaţia 

3. La articolul I, alineatele (1) şi 
(3) ale articolului 3 vor avea 
următorul cuprins: 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
următoare expirării 
semestrului, Autorităţii 
Naţionale pentru protecţia 
Drepturilor Copilului date 
privind numărul copiilor 
beneficiari şi sumele plătite 
cu acest titlu. 
 
(Legea nr. 482/2006) 

să comunice, semestrial, până la 
data de 20 a lunii următoare 
expirării semestrului, Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, date 
statistice privind monitorizarea şi 
evaluarea programului de acordare 
a trusoului pentru nou-născuţi.” 
 

7. 

    Art. II. -    Pentru 
asigurarea în anul 2007 a 
fondurilor necesare aplicării 
Legii nr. 482/2006, se 
autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice ca, la 
propunerea Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei, să introducă 
modificările ce decurg din 
aplicarea prevederilor acestei 
legi în structura bugetului de 
stat şi a bugetului 
Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi 
Familiei pe anul 2007. 

Nemodificat 4. Articolul II va avea 
următorul cuprins: 
  “  Art. II. -    Pentru asigurarea 
în anul 2007 a fondurilor necesare 
aplicării Legii nr. 482/2006, se 
autorizează Ministerul 
Economiei şi Finanţelor ca, la 
propunerea Ministerului Muncii, 
Familiei şi Egalităţii de Şanse, să 
introducă modificările ce decurg 
din aplicarea prevederilor acestei 
legi în structura bugetului de stat 
şi a bugetului Ministerului 
Muncii, Familiei şi Egalităţii de 
Şanse pe anul 2007.” 
 

 
 
 
 
 
Tehnică legislativă 

8.     
 

 
 

5. Alineatele (1), (4) şi (9) ale 
articolului III vor avea 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
 
 Art.III.-    (1) Pentru copiii 
născuţi în perioada ianuarie - 
mai 2007, autorităţile 
administraţiei publice locale 
ale sectoarelor municipiului 
Bucureşti, respectiv ale 
comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, după caz, 
denumite în continuare 
autorităţile administraţiei 
publice locale, vor acorda 
beneficiarilor contravaloarea 
în lei a trusoului pentru nou-
născuţi prevăzut de Legea nr. 
482/2006. 
(2) Contravaloarea trusoului 
pentru nou-născuţi se acordă 
la cererea scrisă a oricăruia 
dintre părinţii fireşti ai 
copilului sau, în cazul în care 
aceştia nu sunt în măsură să 
solicite acest drept, prin 
împuternicit ori la cererea 
reprezentantului legal al 
copilului desemnat în 
condiţiile legii. 

 
Nemodificat 

următorul cuprins: 
“Art.III.-    (1) Pentru copiii 
născuţi în perioada ianuarie – 
decembrie 2007, autorităţile 
administraţiei publice locale ale 
sectoarelor municipiului
Bucureşti, respectiv ale
comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, după caz, denumite 
în continuare autorităţile 
administraţiei publice locale, vor 
acorda beneficiarilor 
contravaloarea în lei a trusoului 
pentru nou-născuţi prevăzut de 
Legea nr. 482/2006.” 

 
 

Nu sunt finalizate 
procedurile prevăzute 
de lege pentru 
achiziţionarea bunurilor 
ce vor constitui trusoul 
pentru nou-născuţi 
prevăzut de Legea nr. 
482/2006 

 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
    (3) Cererea prevăzută la 
alin. (2) se întocmeşte de 
oricare dintre părinţii fireşti, 
de împuternicitul acestora 
sau de reprezentantul legal al 
copilului şi este însoţită de 
copia certificatului de 
naştere ori, după caz, a 
extrasului de naştere, precum 
şi de declaraţia pe propria 
răspundere a persoanei care 
semnează cererea că nu a 
solicitat acest drept în altă 
localitate. 
    (4) Cererea de acordare a 
sumelor prevăzute la alin. (1) 
se depune şi se înregistrează 
la autorităţile administraţiei 
publice locale în a căror rază 
teritorială domiciliază 
părintele sau, după caz, în 
care a fost înregistrată 
naşterea copilului, până cel 
târziu la data de 15 iunie 
2007. 
    (5) Aprobarea acordării 
sumelor prevăzute la alin. (1) 

Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„(4) Cererea de acordare a 
sumelor prevăzute la alin. (1) se 
depune şi se înregistrează la 
autorităţile administraţiei publice 
locale în a căror rază teritorială 
domiciliază părintele sau, după 
caz, în care a fost înregistrată 
naşterea copilului, până cel târziu 
la data de 15 decembrie 2007.” 
 
 
Nemodificat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nu sunt finalizate 
procedurile prevăzute 
de lege pentru 
achiziţionarea bunurilor 
ce vor constitui trusoul 
pentru nou-născuţi 
prevăzut de Legea nr. 
482/2006 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
se realizează prin dispoziţie 
scrisă a autorităţii 
administraţiei publice locale 
prevăzute la alin. (4) în 
termen de maximum 5 zile 
de la depunerea cererii. 
    (6) În termenul prevăzut la 
alin. (5), autorităţile 
administraţiei publice locale 
comunică beneficiarilor 
aprobarea dreptului, precum 
şi modalitatea de plată a 
acestuia. 
    (7) Sumele reprezentând 
contravaloarea trusoului se 
plătesc de autorităţile 
administraţiei publice locale 
prevăzute la alin. (4) în 
termen de maximum 30 de 
zile de la depunerea cererii 
de către solicitant. 
    (8) Pe baza dispoziţiei 
prevăzute la alin. (5), 
autorităţile administraţiei 
publice locale întocmesc 
situaţii centralizatoare care 
se transmit direcţiei de 

 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
muncă, solidaritate socială şi 
familie judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în 
prima zi a săptămânii 
următoare pentru săptămâna 
precedentă. 
    (9) Pe baza situaţiei 
centralizatoare prevăzute la 
alin. (8), în termen de două 
zile de la primirea acesteia, 
direcţia de muncă, 
solidaritate socială şi familie 
judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti, 
întocmeşte un borderou cu 
situaţiile centralizatoare, la 
nivelul judeţului, pe baza 
căruia solicită Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale 
şi Familiei necesarul de 
credite bugetare în vederea 
plăţii contravalorii trusoului 
şi a cheltuielilor de 
transmitere a dreptului. 
    (10) Situaţia 
centralizatoare prevăzută la 
alin. (8) constituie document 

 
 
 
 
 
 
“(9) Pe baza situaţiei 
centralizatoare prevăzute la alin. 
(8), în termen de două zile de la 
primirea acesteia, direcţia de 
muncă, solidaritate socială şi 
familie judeţeană, respectiv a 
municipiului Bucureşti, 
întocmeşte un borderou cu 
situaţiile centralizatoare, la nivelul 
judeţului, pe baza căruia solicită 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Egalităţii de Şanse necesarul de 
credite bugetare în vederea plăţii 
contravalorii trusoului şi a 
cheltuielilor de transmitere a 
dreptului.” 
 
 
Nemodificat 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehnică legislativă 

 11



Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
justificativ de plată şi se 
redactează în sistem 
electronic, fără modificări 
manuale sau alte vicii de 
formă ori de fond. 

 
 
 
 
 

9. 

    Art.IV.-În anul 2007, 
autorităţile administraţiei 
publice locale vor finaliza 
până la 31 mai procedurile 
prevăzute de lege pentru 
achiziţionarea bunurilor ce 
vor constitui trusoul pentru 
nou-născuţi prevăzut de 
Legea nr. 482/2006. 

Nemodificat 6. Articolul IV va avea 
următorul cuprins: 
 “Art.IV.- În anul 2007, 
autorităţile administraţiei publice 
locale vor finaliza până la 31 
decembrie procedurile prevăzute 
de lege pentru achiziţionarea 
bunurilor ce vor constitui trusoul 
pentru nou-născuţi prevăzut de 
Legea nr. 482/2006.” 

 

10. 

    Art. V. -(1) Începând cu 
anul 2007, cotele de 
contribuţii de asigurări 
sociale stabilite prin Legea 
bugetului asigurărilor sociale 
de stat pe anul 2007 nr. 
487/2006 nu mai cuprind 
cota de contribuţie pentru 
concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate 
prevăzută de legislaţia în 
vigoare. 

Nemodificat   Nemodificat
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 
    (2) Cota de 2% prevăzută 
de art. 23 alin. (1) lit. a) din 
Legea nr. 487/2006 
reprezintă cota contribuţiei 
datorate de angajatori la 
bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, diminuată conform 
art. 7 alin. (2) din Legea nr. 
200/2006 privind 
constituirea şi utilizarea 
Fondului de garantare pentru 
plata creanţelor salariale, cu 
modificările ulterioare, şi nu 
include cota contribuţiei de 
0,25% datorată de angajatori 
la Fondul de garantare 
pentru plata creanţelor 
salariale. 
    (3) În anul 2007, 
contribuţia la bugetul 
asigurărilor pentru şomaj 
datorată de angajatorii care 
nu beneficiază de prevederile 
art. 7 alin. (2) din Legea nr. 
200/2006, cu modificările 
ulterioare, este de 2,25% . 
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Nr. 
crt. Text ordonanţă Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 

Motivarea  
amendamentelor 

propuse 

11. 

Art.VI. - În aplicarea 
prezentei ordonanţe, pot fi 
elaborate instrucţiuni care se 
aprobă prin ordin comun al 
ministrului muncii, 
solidarităţii sociale şi 
familiei şi al ministrului 
administraţiei şi internelor. 

Nemodificat   Nemodificat

12. 

Art.VII. -   Prezenta 
ordonanţă intră în vigoare la 
3 zile de la data publicării în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 

Nemodificat   Nemodificat
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