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RAPORT
asupra propunerii legislative pentru modificarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 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 213/2013 din 17 iunie 2013, cu dezbaterea pe fond în
procedură

obişnuită,

a

propunerii

legislative

pentru

modificarea

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere:
•

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.226/01.04.2013)

•

avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.814/21.03.2013)

•

avizul

negativ

al

Comisiei

pentru

buget,

finanţe

şi

bănci

(nr.22/275/25.06.2013)
•

avizul

negativ

al

Comisiei

pentru

sănătate

şi

familie

(nr.28/158/26.06.2013)
•

avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi
bărbaţi (nr.37/346/19.06.2013)
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•

punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.623/30.04.2013).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea

art.11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind
concediul şi indemnizaţia lunară

pentru creşterea copiilor, în sensul

înlăturării atât a obligaţiei ca şi părintele care nu a solicitat concediul
pentru creşterea copilului să se implice cel puţin o lună în creşterea
acestuia, cât şi a consecinţei determinate de neîndeplinirea acestei
obligaţii, constând în reducerea cu o lună a acestui concediu.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare,
conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 26 august
2013 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor doamna Georgeta Bratu – Secretar de Stat în cadrul
Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 26 deputaţi, din
totalul de 27 membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi.
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 11
iunie 2013.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor.
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune plenului Camerei
Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative întrucât aceasta contravine
prevederilor Directivei Consiliului 2010/18/UE din 8 martie 2010 de
punere în aplicare a acordului-cadru revizuit privind concediul pentru
creşterea copilului, precum şi a prevederilor Regulamentului Parlamentului
European şi al Consiliului nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de
securitate socială, potrivit cărora „concediul se acordă pe o perioadă de cel
puţin patru luni... şi pentru a încuraja egalitatea între cei doi părinţi în
materie de luare a concediului pentru creşterea copilului, cel puţin una
dintre cele patru luni se va acorda pe o bază netransferabilă.”

PREŞEDINTE,
Florin Iordache

SECRETAR,
Cristina Ancuţa Pocora

Întocmit,
Consilier parlamentar Sorina Szabo
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