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  AVIZ 
 

asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea 

familiei în vederea creşterii copilului 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de 
disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu Propunerea 
legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii 
copilului, trimisă cu adresa nr. PL.x. 459 din 28 septembrie 2009 şi înregistrată 
cu nr. 31/861 din 28.09.2009. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 23 
septembrie 2009, în calitate de primă cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională în conformitate cu art. 75 
alin. (1) şi (3) din Constituţia României, republicată şi art. 92 alin. (9) pct. 2 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut proiectul de lege  în şedinţa din 6 octombrie  
2009. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Ordonanţei 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 scopul asigurării 
posibilităţii transmiterii, la cerere, a drepturilor prevăzute de această ordonanţă 
de urgenţă, de la părinţi către bunicii materni sau paterni şi totodată acordarea 
acestor drepturi pentru toţi copiii, şi nu doar pentru primele trei naşteri, în 
scopul eliminării discriminării între beneficiarii acestor drepturi. 
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Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea 
de motive, punctul de vedere al Guvernului nr.1101 din 04.05.2009, care nu 
susţine adoptarea acestei propuneri legislative, precum şi avizul favorabil cu 
observaţii şi propuneri al Consiliului Legislativ, aviz cu nr. 296 din 
08.04.2009. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a 
hotărât, cu majoritate de voturi (15 voturi pentru şi un vot de abţinere), 
avizarea negativă a acestei propuneri legislative, decizie motivată de faptul că 
iniţiatorii propunerii legislative nu precizează sursele financiare necesare 
aplicării măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispoziţia art.138 alin. (5) din 
Constituţia României, republicată, care prevede că: “Nici o cheltuială bugetară 
nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finanţare”.  

Propunerea legislativă contravine şi prevederilor Directivei nr.96/34/CEE 
privind acordul - cadru referitor la concediul pentru creşterea copilului încheiat 
de UNICE, CEIP şi CES, “lucrătorii, bărbaţi şi femei au un drept individual la 
concediu pentru creşterea copilului, pe baza naşterii sau adopţiei unui copil, 
pentru a le da posibilitatea să îngrijească acel copil. Dreptul la concediu 
pentru creşterea copilului ar trebui în principiu acordat pe bază 
netransferabilă.” 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării,  proiectul de lege  face 
parte din categoria legilor organice, împrumutând acest caracter de la Legea 
nr.7/2007 prin care a fost aprobată, cu modificări şi completări, Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.148/2005 .  
 
 
 
 
                              PREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
                               Daniel Buda                              Gabriel Andronache 
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