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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 

Bucureşti, 9 mai 2011 
Nr. 27/164  

 
 

 
R A P O R T 

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, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. PLx 159 din 30 martie 2011, cu dezbaterea pe 

fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.2/2011 pentru modificarea Legii 

nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.86/26.01.2011) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.113/12.04.2011) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/226/12.04.2011) 

• avizul negativ al Comisiei pentru sănătate şi familie 

(nr.28/71/7.04.2011) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/176/6.04.2011). 

 



Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii 

nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, după cum 

urmează: 

- 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; 

- reglementarea acordării dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei 

începând cu luna depunerii cererii şi nu cu luna următoare, cum era 

reglementat anterior; 

- reglementarea plăţii 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 sau a 

veniturilor acesteia ce ar putea conduce la acordarea de drepturi 

nejustificate. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea 

proiectului de lege în forma prezentată având în vedere necesitatea 

adoptării acestor măsuri în sprijinul beneficiarilor de alocaţie pentru 

susţinerea familiei, aferentă lunii ianuarie 2011. 

 

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 3 mai 2011 a 

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

Deputaţilor, doamna Lăcrămioara Corcheş, director general în cadrul 

Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 27 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în condiţiile articolului 115 

alineatul (5) teza a II-a din Constituţia României, republicată. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din 

Regulamentul Camerei Deputaţilor. 

 
 
 

 
PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

 Victor Paul DOBRE    KEREKES Karoly 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Sorina Steliana SZABO 
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