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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 2 octombrie 2012 

Nr. 27/133  
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de 
urgenţă nr.111 din 8/2010 privind concediul şi indemnizaţia 

lunară pentru creşterea copiilor 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 
adresa nr. PLx 122 din 4 mai 2012, cu dezbaterea pe fond în procedură 
obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă 
nr.111 din 8/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor. 

 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1196/14.11.2011) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.22/117/31.07.2012) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/313/13.06.2012) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie 

(nr.28/106/14.06.2012) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/224/25.06.2012) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.353/06.03.2012). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea 
alin.(7) al art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 
privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată 
cu modificări prin Legea nr.132/2011, în sensul acordării dreptului la 
majorarea indemnizaţiei potrivit art.9 alin.(6) din ordonanţă şi persoanelor 
care se află cu primul copil în perioada de concediu şi indemnizaţie pentru 
creşterea copilului în baza O.U.G. nr.148/2005, începând cu data naşterii 
celui de-al doilea copil. 
 



Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
proiectului de lege întrucât a rămas fără obiect, măsura propusă fiind 
reglementată prin legea de aprobare a OUG nr.124/2011, care se află în 
curs de legiferare, fiind adoptată de Parlament. 

 
Proiectul de lege 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 1 octombrie 
2012 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale 

 d-na Denisa Pătraşcu – Secretar de Stat  
 d-na Georgeta Bratu – Secretar de Stat. 

 
La lucrările comisiei au fost prezenţi 22 deputaţi, din totalul de 24 

membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 aprilie 

2012, în condiţiile articolului 75 alineatul (2) teza a III-a din Constituţia 
României,republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor.  
  

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Maria Eugenia Barna    Kerekes Karoly 
 
 
 
 
 
Şef serviciu Elena MESAROŞ 
        Întocmit, 

Consilier parlamentar Sorina SZABO 
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