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asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia 

pentru susţinerea familiei 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu  modificările  ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul 
de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2011 pentru 
modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, trimis cu 
adresa nr. PL-x 159 din 30 martie 2011, înregistrat sub nr.31/266 din 31 martie 2011. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată a adoptat această iniţiativă 
legislativă în condiţiile art. 115 alin. (5) teza a III – a din Constituţia României, 
republicată. 

Potrivit dispoziţiilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările 
ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională.  

În temeiul prevederilor art. 61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările ulterioare, Comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat 
mai sus, în şedinţa din 12 aprilie 2011. 

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare diminuarea perioadei de 
verificare a situaţiei socio – economice a familiei prin anchetă socială dispusă de primar 
de la 15 zile, la 10 zile de la depunerea cererii de către solicitant. De asemenea, este 
reglementată acordarea dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei începând cu luna 
depunerii cererii, precum şi plata drepturilor de alocaţie pentru susţinerea  familiei în 
luna următoare celei pentru care s-a stabilit dreptul, pentru evitarea formării de debite în 
situaţia modificărilor în componenţa familiei şi veniturile acesteia ce ar putea conduce 
la acordarea de drepturi nejustificate. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, 
expunerea de motive, avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.86 din 26 ianuarie 
2011.  

În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea 
favorabilă a proiectului de lege.  

Iniţiativa legislativă  face parte din categoria legilor organice. 
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