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Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea legii nr.167 din 2014 privind exercitarea 
profesiei de bonă, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 
În conformitate cu prevederile art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea legii nr.167 din 2014 
privind exercitarea profesiei de bonă, cu modificările şi completările ulterioare, trimis cu adresa nr.PL-x 
580 din 28 octombrie 2019. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua 
de 21 octombrie 2019, în condițiile articolului 115 alineatul (5) teza a III-a din Constituția României, 
republicată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (1) şi 
(3) din Constituţia României, republicată şi ale art. 91 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările și completările ulterioare. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.167/2014 privind 
exercitarea profesiei de bonă, cu modificările și completările ulterioare, în sensul instituirii posibilității 
ca fiecare mamă care are unul sau doi copii și se află în concediul pentru creșterea copilului să poată fi 
bonă pentru alt copil decât cel/cei propriu/proprii, și să primeasc ă pentru prestarea serviciilor specifice 
acestei profesii o sumă de bani egală cu salariul minim pe economie. 

Potrivit prevederilor art.61 și 129 alin.(1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut iniţiativa legislativă în şedinţa desfășurată în 
sistem mixt din ziua de 5 mai 2021. 

Membrii comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive, avizul cu 
puncte de vedere diferite, favorabil/nefavorabil, transmis de Consiliul Economic și Social prin adresa 
cu nr.3443 din 2 iulie 2019  şi avizul negativ al Consiliului Legislativ, înregistrat cu nr.611 din 17 iulie 
2019. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu majoritate de 
voturi, avizarea negativă a iniţiativei legislative, în forma transmisă Comisiei juridice, de disciplină şi 
imunităţi de către Biroul permanent. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, proiectul de lege face parte din categoria legilor 
ordinare. 

 
          PREŞEDINTE,                                   SECRETAR, 

Mihai-Alexandru Badea               Ladányi László-Zsolt 
 

 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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