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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

Bucureşti, 21 iunie 2010 
Nr. 27/377 

 
 
 

RAPORT DE ÎNLOCUIRE 
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.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, propunerea legislativă 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului a fost retrimisă Comisiei pentru muncă şi protecţie socială în vederea întocmirii unui nou 
raport, cu adresa nr.Plx 459 din 11 mai 2010. 

 
În urma rediscutării propunerii legislative în şedinţa din data de 16 iunie 2010, Comisia a hotărât, cu unanimitate 

de voturi, aprobarea propunerii legislative cu amendamente, cuprinse în prezentul raport, care înlocuieşte raportul 
cu nr.512/4 mai 2010. 
 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.296/08.04.2009) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.22/513/23.12.2009) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/861/06.10.2009) 
• avizul negativ al Comisiei pentru sănătate şi familie (nr.28/219/14.10.2009) 

 



• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.37/592/14.10.2009) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.1101/04.05.2009)  
• punctul de vedere negativ al Ministerului Finanţelor Publice (nr.4897/21.05.2010). 
 

Propunerea legislativă 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 sensul acordării concediului şi a indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului, precum şi a stimulentului lunar, pentru fiecare copil aflat în îngrijirea părinţilor fireşti, sau după caz, în 
îngrijirea persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de ordonanţă pentru acordarea acestor drepturi, pentru toţi 
copiii şi nu doar pentru primele trei naşteri sau pentru primii trei copii. 

În textul iniţial propunerea legislativă prevedea asigurarea posibilităţii transmiterii, la cerere a drepturilor 
prevăzute de această ordonanţă de urgenţă, de la părinţi către bunicii materni sau paterni, aceste prevederi fiind însă 
eliminate. 
 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea propunerii legislative în vederea instituirii unui 
tratament nediscriminatoriu între persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă indiferent de 
numărul copiilor.  

 
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) din 

Constituţia României, republicată. 
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 16 iunie 2010 au participat, în conformitate cu prevederile 
art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor: 

 dl Nicolae Ivăschescu – secretar de stat – Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale; 
 dl Gabriel Cristian Alexe – preşedinte – Autoritatea Naţională pentru Protecţia Familiei şi a Drepturilor 

Copilului; 
 d-na Mihaela Grecu – director - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 23 septembrie 2009. 
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Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor.  
 
 În urma reexaminării, Comisia propune adoptarea cu modificări a propunerii legislative, după cum urmează:  
 
 
 

Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

OUG nr.148/2005 
aprobată prin Legea 

nr.7/2007 

Text propunere legislativă 
Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) Motivare 

 
1. 

 
__ 

 
Titlul legii 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului 
nr.148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului 
 

 
Titlul legii 

Lege pentru modificarea  
Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 
privind susţinerea familiei în 
vederea creşterii copilului 
 
Autori: domnii depuţi Victor 
Paul Dobre, Cristina Pocora, 
Ioan Cindrea şi Adrian 
Solomon. 
  

 
Modificările propuse nu 
se referă şi la 
completarea OUG 
nr.148/2005. 

 
2. 

 
__ 

 
Articol unic. – Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr. 1008 din 14 

 
Art.I. – Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului, publicată în 
Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.1008 din 14 

 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă, având în 
vedere modificările şi 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

OUG nr.148/2005 
aprobată prin Legea 

nr.7/2007 

Text propunere legislativă 
Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) Motivare  

noiembrie 2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 7/2007, se modifică 
şi se completează după cum 
urmează: 
 

noiembrie 2005, aprobată cu 
modificări şi completări prin 
Legea nr. 7/2007, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 
 
Autori: domnii depuţi Victor 
Paul Dobre, Cristina Pocora, 
Ioan Cindrea şi Adrian 
Solomon. 
 

completările ulterioare 
aduse Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 
nr.148/2005. 
 

 
3. 

 
__ 

 
„1. După articolul 5, se 
introduce un nou articol, art. 
51, cu următorul cuprins:” 
„Art.51-(1) Pot beneficia de 
drepturile prevăzute de 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă, opţional, oricare 
dintre bunicii materni sau 
paterni ai copiilor, în condiţiile 
în care, persoanele prevăzute 
la art. 5 alin.(1) îşi transmit, la 
cerere, drepturile lor către 
aceştia. 
(2) Cererea de transmitere a 
drepturilor cuvenite se 

 
Se elimină. 
 
Autor: domnul deputat 
Kerekes Karoly. 

 
Nu se justifică 
transferarea acestor 
drepturi unei alte 
persoane care nu 
îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de OUG 
nr.148/2005, având în 
vedere prevederile 
Directivei nr.96/34/CEE 
privind acordul-cadru 
referitor la concediul 
pentru creşterea 
copilului încheiat de 
UNICE, CEIP şi CES 
potrivit căruia “dreptul 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

OUG nr.148/2005 
aprobată prin Legea 

nr.7/2007 

Text propunere legislativă 
Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) Motivare  

depune, după caz, la primăria 
comunei, oraşului, 
municipiului, respectiv 
sectoarelor municipiului 
Bucureşti pe raza căreia/căruia 
solicitantul îşi are domiciliul 
sau reşedinţa însoţită de 
documentele justificative 
autentificate la notariat, 
respect declaraţia persoanelor 
prevăzute la art. 5 alin.(1) de 
renunţare la aceste drepturi în 
favoarea bunicilor precum şi 
acordul scris al acestora de 
acceptare a acestor drepturi.” 
 

la concediu pentru 
creşterea copilului ar 
trebui în principiu 
acordat pe bază 
netransferabilă.” 
  
 

 
4. 

 
(din Legea nr.7/2007) 
 
 
„Art.6. - (1) Concediul şi 
indemnizaţia lunară 
prevăzute la art. 1, 
respectiv la art. 2, precum 
şi stimulentul prevăzut la 
art.3 se cuvin pentru 
fiecare dintre primele 3 
naşteri sau, după caz, 

 
2. Articolul 6 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art.6. - (1) Concediul şi 
indemnizaţia lunară prevăzute 
la art. 1, respectiv la art. 2, 
precum şi stimulentul prevăzut 
la art.3 se cuvin pentru fiecare 
copil aflat în îngrijirea 
părinţilor fireşti sau, după caz, 
a persoanelor aflate în una din 

 
1. La articolul 6, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„Art.6. - (1) Concediul şi 
indemnizaţia lunară 
prevăzute la art. 1, respectiv 
la art. 2, precum şi 
stimulentul prevăzut la art.3 
se cuvin pentru fiecare copil 
aflat în îngrijirea părinţilor 
fireşti sau, a persoanelor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru o mai bună 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

OUG nr.148/2005 
aprobată prin Legea 

nr.7/2007 

Text propunere legislativă 
Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) Motivare  

pentru primii 3 copii ai 
persoanelor aflate în una 
dintre situaţiile prevăzute 
la art. 5 alin. (2), după 
data de 1 ianuarie 2006. 
 
 

situaţiile prevăzute la art. 5 
alin. (2). 
 
 

aflate în una din situaţiile 
prevăzute la art. 5 alin. (2), 
după caz.” 
 
Autori: domnii depuţi Victor 
Paul Dobre, Cristina Pocora, 
Ioan Cindrea şi Adrian 
Solomon. 
 
 

formulare. 
 
 
 

 
5. 

 
(din OUG nr.148/2005) 
 
(2) Se ia în calcul la 
stabilirea celor 3 naşteri şi 
naşterea survenită până la 
data de 31 decembrie 
2005 inclusiv, în situaţia în 
care solicitanţii drepturilor 
prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă 
îndeplinesc condiţiile de 
acordare a acestora după 
data de 1 ianuarie 2006." 
 
 
 

 
 

 
2. La articolul 6, alineatul 
(2) se abrogă.  
 
Autori: domnii depuţi Victor 
Paul Dobre, Cristina Pocora, 
Ioan Cindrea şi Adrian 
Solomon. 
 

 
În contextul 
amendamentelor 
acceptate este 
necesară abrogarea 
expresă a prevederilor 
alin.(2). 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

OUG nr.148/2005 
aprobată prin Legea 

nr.7/2007 

Text propunere legislativă 
Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) Motivare  

6. __ (2) Drepturile prevăzute la 
art. 4 alin (1) lit a) se cuvin 
şi pentru toţi copiii născuţi 
până la data de 31 
decembrie 2008, inclusiv, 
în situaţia în care solicitanţii 
îndeplinesc condiţiile de 
acordare a acestora în funcţie 
de reglementările actuale 
ale legii. 
 

Se elimină. 
 
Autori: domnii depuţi Victor 
Paul Dobre, Cristina Pocora, 
Ioan Cindrea şi Adrian 
Solomon. 

Text inutil. 

 
7. 

 
 
 
 
(3) Durata de acordare a 
concediului prevăzut la 
art.1 se prelungeşte 
corespunzător, în cazul 
suprapunerii a două sau 
trei situaţii de natură a 
genera acest drept, în 
condiţiile prevăzute la alin. 
(1) şi (2). 
 
 

 
 
 
 
(3) Durata de acordare a 
concediilor prevăzute la 
art.1 se prelungeşte 
corespunzător, în cazul 
suprapunerii a două sau trei 
situaţii de natură a genera 
acest drept.” 
 

 
3. La articolul 6, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“(3) Durata de acordare a 
concediului prevăzut la 
art.1 se prelungeşte 
corespunzător, în cazul 
suprapunerii a două sau mai 
multe situaţii de natură a 
genera acest drept, în 
condiţiile prevăzute la 
alin.(1).” 
 
Autori: domnii depuţi Victor 
Paul Dobre, Cristina Pocora, 
Ioan Cindrea şi Adrian 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru corelare cu 
modificările propuse în 
raport. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

OUG nr.148/2005 
aprobată prin Legea 

nr.7/2007 

Text propunere legislativă 
Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) Motivare  

Solomon. 
 

 
8. 

 
(4) În cazurile prevăzute la 
alin. (3) se acordă o 
singură indemnizaţie, în 
cuantumul prevăzut de 
prezenta ordonanţă de 
urgenţă. 
 

__  
Alin.(4) nemodificat 
 
 

 
 

  
Art.61. - (1) Persoanele 
care îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 1 au 
dreptul la concediu fără 
plata indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului după 
primele 3 naşteri sau, după 
caz, după primii 3 copii ai 
persoanelor aflate în una 
dintre situaţiile prevăzute 
la art. 5 alin. (2).  

9. 

 
(2) Durata concediului 
prevăzut la alin. (1) este 
de 3 luni şi se acordă 
integral, o singură dată, 
fiecăruia dintre părinţii 

  
4. Articolul 61 se abrogă. 
 
Autori: domnii depuţi Victor 
Paul Dobre, Cristina Pocora, 
Ioan Cindrea şi Adrian 
Solomon. 

 
 
 
Dispoziţiile art.61 nu 
mai sunt necesare în 
contextul modificării 
articolului 6. 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

OUG nr.148/2005 
aprobată prin Legea 

nr.7/2007 

Text propunere legislativă 
Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) Motivare  

fireşti ai copilului sau, după 
caz, persoanelor prevăzute 
la art. 5 alin. (2), în 
perioada până la împlinirea 
de către copil a vârstei de 
2 ani, respectiv a vârstei 
de 3 ani în cazul copilului 
cu handicap.  
 
(3) Cererea pentru 
acordarea concediului fără 
plata indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului se 
depune şi se înregistrează 
la angajator, pe baza 
livretului de familie sau a 
certificatului de naştere al 
copilului.  
 
(4) Perioada în care o 
persoană beneficiază de 
concediu fără plata 
indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului 
constituie perioadă 
asimilată stagiului de 
cotizare în vederea stabilirii 
drepturilor prevăzute de 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

OUG nr.148/2005 
aprobată prin Legea 

nr.7/2007 

Text propunere legislativă 
Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) Motivare  

Legea nr. 19/2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, a drepturilor 
stabilite de Legea nr. 
76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj 
şi stimularea ocupării forţei 
de muncă, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
precum şi în vederea 
stabilirii indemnizaţiilor de 
asigurări de sănătate 
prevăzute de Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de 
sănătate, cu modificările 
ulterioare, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr. 399/2006."  
 
 
 
 
 

 
10. 

- -  
Art.II. – Prezenta lege 

 
Pentru a putea fi 
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Nr. 
crt. 

Text act normativ de 
bază 

OUG nr.148/2005 
aprobată prin Legea 

nr.7/2007 

Text propunere legislativă 
Text propus de Comisie  

(autorul amendamentului) Motivare  

intră în vigoare la data de 
1 ianuarie 2011. 
 
Autor: domnul deput Victor 
Paul Dobre. 
 

cuprinse în bugetul pe 
anul 2011 sumele 
necesare aplicării 
prevederilor prezentei 
legi. 

 
 
 

  PREŞEDINTE,        SECRETAR, 
   Victor Paul Dobre       Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier parlamentar Elena Mesaroş 

        Întocmit, 
Expert parlamentar Sorina Szabo 
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