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Bucureşti,
Nr.

7 octombrie 2013
4c-7/504

RAPORT
asupra propunerii legislative privind acordarea de ajutor financiar
pentru nou născuți

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin
adresa nr. Plx 295/2013 din 17 septembrie 2013, cu dezbaterea pe fond
în procedură obişnuită a propunerii legislative privind acordarea de ajutor
financiar pentru nou născuți.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere:
•

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.276/15.04.2013)

•

avizul negativ al Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea
teritoriului şi echilibru ecologic (nr.4c-6/357/24.09.2013)

•

avizul

negativ

al

Comisiei

pentru

buget,

finanţe

şi

bănci

(nr.4c-2/403/02.10.2013)
•

punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.791/24.05.2013).
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare crearea

cadrului legal pentru acordarea unui ajutor financiar mamelor, în cuantum
de 500 de lei, neimpozabil, pentru fiecare copil nou-născut viu, această
sumă urmând a fi acordată o singură dată, la eliberarea certificatului de
naştere.
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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 1 octombrie
2013 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor, din partea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei
Sociale şi Persoanelor Vâstnice:


doamna Georgeta Bratu – Secretar de Stat



doamna Mihaela Grecu – director.

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 25 deputaţi, din
totalul de 27 membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 voturi
împotrivă şi o abţinere).
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10
septembrie 2013.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor.
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei
Deputaţilor

respingerea

iniţiativei

legislative

din

următoarele

considerente:
- ajutorul financiar propus în iniţiativa legislativă s-a acordat în
perioada 2007-2010, sub denumirea de trusou pentru nou-născuţi,
reglementat prin Legea nr.482/2006 care a fost abrogată prin Legea
nr.118/2010

privind

unele

măsuri

necesare

în

vederea

restabilirii

echilibrului bugetar, fiind necesară redimensionarea resurselor bugetului
general consolidat al statului;
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-

aplicarea

măsurilor

propuse

ar

conduce

la

efort

bugetar

suplimentar, iar iniţiatorii nu precizează sursele de finanţare, fiind
încălcate astfel prevederile art.138 alin.(5) din Constituţia României,
republicată, potrivit cărora „Nicio cheltuială bugetară nu poate fi aprobată
fără stabilirea sursei de finanţare” şi ale art.15 din Legea nr.500/2002
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE,
Florin Iordache

SECRETAR,
Mihăiţă Găină

Întocmit,
Consilier parlamentar Sorina Szabo
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