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R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor 
 
 
 

1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în 
fond, în procedură obişnuită, în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu 
propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.578/2004 privind 
acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, trimisă cu adresa nr. Pl.x 
894 din 22 noiembrie 2006. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.965/10.07.2006) 
• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1515/26.06.2006) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.765/11.12.006) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/1401/23.11.2006) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2398/08082006). 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea 
Legii nr.578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, 
în vederea aplicării unui tratament echitabil şi nediscriminatoriu persoanelor care 
pot beneficia de acest drept. 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative 
din următoarele considerente: 

a) prevederile Legii nr.578/2004 urmează să intre în vigoare odată cu exerciţiul 
bugetar al anului 2007, urmând ca prevederile acesteia să fie revizuite; 

b) prin aplicarea prevederilor cuprinse în proiect se crează o structură 
birocratică deosebit de complexă. 
 
2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform 

prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  
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3. La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 7 februarie 2007 au 
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei: 

 d-l Cătălin Dănilă – Secretar de Stat 
 d-na Georgeta Bratu – director  
 d-na Cecilia Sebe – consilier. 

 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 19 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri. 

 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 14.11.2006. 

 
6. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 

din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat.  
 

 
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Stelian DUŢU    Pavel TODORAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Elena ANGHEL 
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