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Vă înaintăm, alăturat, Raportul suplimentar asupra proiectului de 
Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea 
art.III alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri 
financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale,  cu care comisia noastră a 
fost sesizată în fond cu adresa Biroului Permanent nr. PL.x 185 din 11 mai 
2010 . 
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Viorel Ştefan 
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RAPORT SUPLIMENTAR 
 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului 
nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanţa Guvernului 
nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei 

sociale 
 

Cu adresa nr.PL.x 185  din 11 mai 2010, Biroul Permanent  a 
sesizat Comisia pentru buget, finanţe şi bănci pentru întocmirea unui raport 
suplimentar asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanţa 
Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul 
protecţiei sociale. 

În şedinţa din data de 10 mai 2010 Camera Deputaţilor, în temeiul art. 
70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, a hotărât retrimiterea 
proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.5/2010 
pentru modificarea art.III alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.3/2007 
privind unele măsuri financiar-fiscale din domeniul protecţiei sociale, la 
Comisia pentru buget, finanţe şi bănci în vederea întocmirii unui raport 
suplimentar. 

La întocmirea raportului s-au avut în vedere avizele favorabile ale  
Consiliului Legislativ şi Comisiei pentru sănătate şi familie.  
               Prezentul proiect de Lege are ca obiect de reglementare prelungirea 
termenului de acordare a contravalorii în lei a trusoului pentru nou-născuţi, 
până la sfârşitul anului 2010, în loc de decembrie 2009, astfel încât de 
dreptul conferit de lege să beneficieze şi copiii născuţi după data de 31 
decembrie 2009.  



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

La lucrările comisiei au participat  34 de deputaţi, din totalul de 35 
de  membri ai comisiei. 

      La dezbaterea proiectului de lege a participat , in conformitate cu 
prevederile art.54 şi 55 din Regulamentul Camerei, republicat, domnul 
Nicolae Ivăşchescu, secretar de stat în M.M.F.P.S. 

 Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
 Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 13 aprilie 

2010. 
Proiectul de lege, 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 privind aprobarea 
Ordonanţei Guvernului nr.5/2010 pentru modificarea art.III alin.(1) din 
Ordonanţa Guvernului nr.3/2007 privind unele măsuri financiar-fiscale din 
domeniul protecţiei sociale, în şedinţa din data de 1 iunie 2010, comisia 
propune Plenului Camerei Deputaţilor menţinerea propunerii de  aprobare 
a proiectului de lege, conform Raportului înaintat Plenului Camerei 
Deputaţilor cu nr. 22/199/05.05.2010.  

 
 
 
  

 

PREŞEDINTE, 
 

Viorel Ştefan 

SECRETAR, 
 

 Iuliu Nosa 
 
 
 
 
 
 
        Consilier parlamentar 
        Rosu Gica 
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