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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 
 
 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea în vederea creşterii copilului 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 283 din 5 mai 2008, cu dezbaterea pe fond în procedură 

obişnuită a propunerii legislative pentru modificarea şi completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea în 

vederea creşterii copilului. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul l Consiliului Legislativ (nr.1744/17.12.2007) 

• avizul Consiliului Economic şi Social (nr.2317/10.12.2007) 

• avizul Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/436/17.06.2008) 

• avizul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi 

(nr.37/319/11.07.2008) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.223/28.01.2008). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr.7/2007, astfel încât: 
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- de prevederile acesteia să beneficieze şi bunicii copilului, pe linie 

maternă sau paternă; 

- prevederile ordonanţei să se aplice şi persoanelor care au născut 

înainte de 31 decembrie 2005, care îndeplinesc condiţiile prevăzute de 

aceasta; 

- angajatorul să fie obligat să asigure programe de integrare şi 

perfecţionare profesională pentru persoanele care au beneficiat de 

concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, la revenirea 

acestora în activitate. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

 dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului este 

imprescriptibil şi nu pot fi făcute derogări. Persoana care beneficiază de 

acest drept trebuie să îndeplinească condiţiile de acordare prevăzute de 

lege. Prin urmare, bunicii nu pot beneficia de acest drept decât dacă se 

află în una dintre situaţiile reglementate de art.5 alin.(2) din O.U.G. 

nr.148/2005 şi dacă îndeplinesc condiţia referitoare la realizarea de 

venituri profesionale timp de 12 luni în ultimul an înainte de naşterea 

copilului;  

 există deja acte normative care prevăd măsuri de sprijinire a părinţilor 

în creşterea copiilor, respectiv Legea nr.193/2006 privind acordarea 

tichetelor cadou şi a tichetelor de creşă, cu modificările ulterioare, 

precum şi Legea nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 

funcţionarea creşelor; 

 în ceea ce priveşte propunerea de acordare a drepturilor prevăzute de 

O.U.G. nr.148/2005 şi persoanelor care au născut înainte de 31 

decembrie 2005, dar care îndeplinesc condiţiile de acordare după 

intrarea în vigoare a ordonanţei, precizăm că îndeplinirea condiţiei de 

eligibilitate este solicitată anterior datei naşterii copilului şi nu la o dată 

ulterioară acestui moment, ceea ce contravine legii.  

 întrucât soluţiile preconizate au influenţe financiare suplimentare 

asupra bugetului general consolidat, iar iniţiatorii nu au prevăzut 
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mijloacele necesare pentru acoperirea majorării cheltuielilor, se încalcă 

prevederile art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele 

publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale 

art.138 alin.(5) din Constituţia României. 

 

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 3 iulie 2008 

au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de 

Şanse: 

 d-na Georgeta Jugănaru – director 

 d-na Cecilia Sebe – şef serviciu. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 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 21 

aprilie 2008. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Gheorghe Barbu   Kerekes Károly  
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu,  
Consilier Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Consultant Lidia VLĂDESCU 
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