
Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
               Nr.27/604 
               22 noiembrie 2006 
 
 

RAPORT  DE  ÎNLOCUIRE 
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 
 
 

1. În temeiul art.70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului a fost retrimis Comisiei pentru muncă 
şi protecţie socială în vederea întocmirii unui nou raport, cu adresa nr. PL.X 669/2005 din 6 septembrie 2006. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri specifice de protecţie socială destinate familiilor 
cu copii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap, vizând în principal externalizarea prestaţiilor 
existente în sensul suportării indemnizaţiei pentru creşterea copilului de la bugetul de stat, precum şi eliminarea unor deficienţe 
semnalate atât de beneficiari, cât şi de instituţiile implicate în aplicarea prevederilor acesteia, deficienţe care au condus la 
imposibilitatea acordării în bune condiţii a indemnizaţiei pentru creşterea copilului, cum ar fi:  
- necuprinderea anumitor categorii de persoane în prevederile ordonanţei de urgenţă;  
- condiţionarea acordării stimulentului de acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului;  
- inexistenţa unor reglementări clare în ceea ce priveşte acordarea alternativă a indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi a 
stimulentului lunar;  
- imposibilitatea efectuării plăţii drepturilor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.148/2005, cu modificările 
ulterioare, în conturile personale sau în conturile de card ale beneficiarilor. 
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Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor aprobarea proiectului de lege întrucât este necesară consolidarea financiară a 
sistemului public de pensii şi reconstrucţia sistemului public prin externalizarea unor prestaţii care nu au legătură cu pensiile. De 
asemenea, se impune adoptarea de măsuri imediate în vederea înlăturării deficienţelor semnalate, precum şi pentru instituirea 
unui regim echitabil prin includerea şi a altor categorii de persoane în cadrul beneficiarilor drepturilor de protecţie reglementate 
de această ordonanţă de urgenţă. 

 
2. Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor art.73 alin.(3) lit.p) din Constituţia 

României, republicată. 
 

3. La dezbaterea proiectului au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat: 

a) din partea Guvernului: d-na Maria Muga – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, d-l 
Cătălin Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, d-l Mihai Şeitan – Preşedintele Casei 
Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale 

b) invitaţi: d-na Mihaela Grecu – director, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, d-na Doina Lica – şef 
şerviciu, Ministerul Finanţelor Publice, d-l Constantin Stătică – director, Ministerul Finanţelor Publice. 

 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 18 deputaţi, din totalul de 19 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 
5. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 15 decembrie 2005. 

 
6. Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 

art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat. 
 
 În urma finalizării dezbaterilor în şedinţa din 31 octombrie 2006, Comisia propune admiterea cu modificări a 
proiectului de lege, după cum urmează: 
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I. Amendamente admise 

 
În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 

 
 

Nr. 
crt. Text ordonanţă   Text Senat Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului) 
Motivarea 

amendamentelor propuse 
 

0     1 2 3 4
 
1 

 
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.148/2005 
privind susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului 
 

 
Nemodificat 

 

 
2 

 
__ 

 
Articol unic. – Se aprobă Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr.148 din 3 
noiembrie 2005 privind susţinerea 
familiei în vederea creşterii copilului, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1008 din 14 
noiembrie 2005, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 
 
 

 
Art.I. – Se aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.148 din 3 
noiembrie 2005 privind susţinerea 
familiei în vederea creşterii copilului, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.1008 din 14 
noiembrie 2005, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 
 
 
 

 
Pentru respectarea normelor 
de tehnică legislativă, ca 
urmare a modificărilor 
propuse în prezentul raport. 
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3 

 
Titul ordonanţei de urgenţă 
 
Ordonanţă de urgenţă privind 
susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului 
 

 
1. Titlul Ordonanţei de urgenţă va 
avea următorul cuprins: 
„Ordonanţă de urgenţă privind 
susţinerea familiei în vederea 
creşterii copiilor” 

 
Se elimină. 
 
Autori: d-nele deputat Minodora 
Cliveti,  Doina Dreţcanu şi Cornelia 
Ardelean 
 

 
Se elimină textul propus de 
Senat şi se menţine textul 
din ordonanţa de urgenţă 
întrucât sintagma „creşterea 
copilului” este consacrată în 
legislaţie. 
 

 
4 

 
Art.1, alin.(1) 
 
Art.1. - (1) Începând cu data de 1 
ianuarie 2006, persoanele care, în 
ultimul an anterior datei naşterii 
copilului, au realizat timp de 12 luni 
venituri profesionale supuse 
impozitului pe venit potrivit 
prevederilor Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările 
şi completările ulterioare, beneficiază 
de concediu pentru creşterea 
copilului în vârstă de până la 2 ani 
sau, în cazul copilului cu handicap, 
de până la 3 ani, precum şi de o 
indemnizaţie lunară în cuantum de 
800 lei (RON).  
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
5 

 
Art.1, alin.(2) 
 
(2) În calculul celor 12 luni 
prevăzute la alin.(1) se includ şi 
perioadele în care persoanele s-au 

 
Nemodificat 

 
1. La articolul 1, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Cele 12 luni prevăzute la alin.(1) 
pot fi constituite integral şi din 

 
 
 
 
Pentru o mai bună redactare 
a textului. 
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0 1 2 3 4 
aflat în una sau mai multe dintre 
următoarele situaţii:  
 
a) şi-au însoţit soţul/soţia 
trimis/trimisă în misiune permanentă 
în străinătate; 
b) au beneficiat de indemnizaţie de 
şomaj, stabilită conform legii;  
c) au beneficiat de concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de 
sănătate, potrivit legii;  
d) au realizat perioade asimilate 
stagiului de cotizare în sistemul 
public de pensii în condiţiile 
prevăzute la art.38 alin.(1) din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
e) au realizat perioade de stagiu de 
cotizare în sistemul public de pensii, 
în condiţiile prevăzute de actele 
normative cu caracter special care 
reglementează concedierile colective; 
f) au realizat în sistemul public de 
pensii, anterior datei intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, perioade de stagiu de 
cotizare pe bază de contract de 
asigurare socială;  
g) au beneficiat de indemnizaţia 
lunară prevăzută la alin.(1).  
 

perioadele în care persoanele s-au 
aflat în una sau mai multe dintre 
următoarele situaţii:  
a) şi-au însoţit soţul/soţia 
trimis/trimisă în misiune permanentă 
în străinătate;  
b) au beneficiat de indemnizaţie de 
şomaj, stabilită conform legii;  
c) au beneficiat de concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de 
sănătate, potrivit legii;  
d) au realizat perioade asimilate 
stagiului de cotizare în sistemul 
public de pensii în condiţiile 
prevăzute la art. 38 alin.(1) din Legea 
nr.19/2000 privind sistemul public de 
pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
e) au realizat perioade de stagiu de 
cotizare în sistemul public de pensii 
în condiţiile prevăzute de actele 
normative cu caracter special care 
reglementează concedierile colective; 
f) au realizat în sistemul public de 
pensii, anterior datei intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, perioade de stagiu de 
cotizare pe bază de contract de 
asigurare socială;  
g) au beneficiat de indemnizaţia 
lunară pentru creşterea copilului 
până la vârsta de 2 ani, respectiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru claritatea textului. 
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până la vârsta de 3 ani în cazul 
copilului cu handicap;  
h) au beneficiat de pensii de 
invaliditate;  
i) au beneficiat de concediu fără 
plată pentru a participa la cursuri 
de formare şi perfecţionare 
profesională din iniţiativa 
angajatorului sau la care acesta şi-
a dat acordul, organizate în 
condiţiile legii;  
j) au lucrat cu contract individual 
de muncă în străinătate, pe baza 
acordurilor guvernamentale
bilaterale încheiate de România cu 
alte state;  

 

Este inechitabil ca 
persoanele care urmează 
cursuri de perfecţionare 
profesională, suspendând 
activitatea, să nu 
beneficieze de prevederile 
legale.  

k) se află în perioada de 
întrerupere temporară a activităţii, 
din iniţiativa angajatorului, fără 
încetarea raportului de muncă, 
pentru motive economice,
tehnologice, structurale sau
similare, potrivit legii;  

 
 

Sunt cetăţeni români care, 
fiind sub contract oficial în 
străinătate, revin în ţară 
pentru naşterea şi creşterea 
copilului. 

l) se află în perioada de 60 de zile 
de la absolvirea cursurilor de zi ale 
învăţământului universitar, 
organizat potrivit legii, cu examen 
de licenţă sau de diplomă, în 
vederea angajării ori, după caz, 
trecerii în şomaj, potrivit legii.” 
 
Autori: d-nii deputaţi Stelian Duţu, 
Cornel Popa, Cătălin Micula, Karoly 

Legislaţia în vigoare 
protejează mamele în 
totalitatea lor, fiind excluse 
de la a beneficia de 
indemnizaţia acordată 
pentru creşterea copilului 
tinerele mame studente care 
nu au absolvit cursurile 
universitare sau elevele de 
liceu sau din şcolile 
postliceale.  
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Kerekes, Adrian Miuţescu, Marian 
Sârbu, şi d-nele deputat Minodora 
Cliveti, Doina Dreţcanu, Cornelia 
Ardelean. 
 

 
6 

 
Art.1, alin.(3) 
 
(3) Prin venituri profesionale supuse 
impozitului pe venit potrivit 
prevederilor Legii nr. 571/2003, cu  
modificările şi completările 
ulterioare, se înţelege: venituri din 
salarii, venituri din activităţi 
independente, venituri din activităţi 
agricole, aşa cum sunt definite de 
această lege. 
 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat  

 

 
7 

 
Art.2. - Începând cu data de 1 
ianuarie 2007, cuantumu
indemnizaţiei prevăzute la art.1 
alin.(1) este de 600 lei (RON).  

l 
Nemodificat  

 

  
Nemodificat  

 

 
8 

 
 
 
Art.3. - (1) În perioadele în care 
beneficiarii drepturilor prevăzute la 
art.1 alin.(1) realizează venituri 
profesionale supuse impozitului pe 
venit potrivit prevederilor Legii 
nr.571/2003, cu modificările şi 

 
 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 

 
2. Articolul 3 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.3. - (1) Persoanele care sunt 
îndreptăţite să beneficieze de 
indemnizaţia pentru creşterea 
copilului reglementată de prezenta 
ordonanţă de urgenţă şi realizează 
venituri profesionale supuse 

 
 
 
 
Pentru o mai bună claritate 
în formularea textului.   
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completările ulterioare, se acordă un 
stimulent în cuantum lunar de 300 lei 
(RON), situaţie în care plata 
indemnizaţiei de 800 lei (RON) se 
suspendă.  
 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

impozitului pe venit, potrivit 
prevederilor Legii nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, beneficiază de un 
stimulent în cuantum lunar de 300 lei. 
(2) Stimulentul prevăzut la alin.(1) 
se acordă şi persoanelor care au 
fost îndreptăţite să beneficieze de 
indemnizaţia pentru creşterea 
copilului reglementată de
dispoziţiile aplicabile până la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă cuprinse în 
Legea nr. 19/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, de Legea 
nr. 303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, 
republicată, cu modificările 
ulterioare, de 

 

Pentru a evita condiţionarea 
acordării stimulentului de 
acordarea indemnizaţiei 
pentru creşterea copilului şi 
pentru a introduce şi alte 
acte normative care 
reglementează acordarea 
indemnizaţiei, cum ar fi Legea 
nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, 
republicată ş.a. 

Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.221/2000 
privind pensiile şi alte drepturi de 
asigurări sociale ale avocaţilor, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr.452/2001, 
precum şi de alte acte normative 
referitoare la stabilirea şi 
acordarea acestui drept, denumite 
în continuare acte normative 
speciale.  
(3) În cazul persoanelor care 
beneficiază de indemnizaţia pentru 
creşterea copilului şi solicită 
dreptul la stimulent, plata acestei 

 
 
 
 
 
 

 
Textul a fost preluat din 
OUG nr.44/2006 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 
privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului 
şi a Legii nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii. 
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0 1 2 3 4 
 
 
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, 
cuantumul stimulentului lunar prevăzut 
la alin. (1) este de 100 lei (RON).  
 

 
 
Nemodificat  

indemnizaţii se suspendă.  
(4) Începând cu data de 1 ianuarie 
2007, cuantumul stimulentului lunar 
prevăzut la alin. (1) este de 100 lei.” 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 

 
9 

 
Art.4. - (1) Începând cu data de 1 
ianuarie 2007, cuantumul alocaţiei de 
stat pentru copii prevăzute de Legea 
nr.61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii, republicată, este 
următorul:  
a) 200 lei (RON) lunar, în situaţia 
copiilor în vârstă de până la 2 ani, 
respectiv 3 ani în cazul copiilor cu 
handicap;  
b) cel acordat conform art.3 alin.(1) din 
Legea nr.61/1993, republicată, în 
situaţia copiilor în vârstă de peste 2 ani, 
respectiv 3 ani în cazul copiilor cu 
handicap.  
(2) Indemnizaţia sau stimulentul 
prevăzute la art.2, respectiv la art.3 
alin.(2) din prezenta ordonanţă de 
urgenţă, se cumulează cu alocaţia de 
stat pentru copii prevăzută la alin.(1) 
lit.a). 
 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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10 
 
__ 

 
__ 

 
3. După articolul 4, se introduce un 
articol nou, art.41, cu următorul 
cuprins: 
„Art.41. – (1) Începând cu data de 1 
ianuarie 2008 oricare dintre 
părinţii copilului beneficiază, 
opţional, de concediu plătit şi 
pentru creşterea copilului în vârstă 
cuprinsă între 2  şi  3 ani, dacă au 
realizat, în anul anterior datei 
naşterii copilului, venituri 
profesionale supuse impozitului pe 
venit potrivit prevederilor Legii 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) Cuantumul indemnizaţiei 
lunare pentru concediul prevăzut 
la alin.(1)  este de 360 lei.  
(3) În situaţia în care beneficiarii 
drepturilor prevăzute la alin.(1) 
realizează venituri profesionale 
supuse impozitului pe venit potrivit 
prevederilor Legii nr.571/2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, se acordă un stimulent 
în cuantum lunar de 100 lei, iar 
plata indemnizaţiei se suspendă. 
(4) Începând cu data de 1 ianuarie 
2008, cuantumul alocaţiei de stat 
pentru copiii în vârstă de până la 3 
ani este de 200 lei lunar şi se acordă 
tuturor copiilor din această 

 
 
 
 
Pentru a susţine în mod real 
familia care are în îngrijire 
copii în vârstă de până la 3 
ani şi a se atinge obiectivele 
pe care le vizează prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 
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categorie de vârstă.  
(5) Cuantumul alocaţiei de stat 
pentru copiii în vârstă de peste 3 
ani este cel acordat conform art.3 
alin.(1) din Legea nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru 
copii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare.  
(6) Alocaţia de stat prevăzută la 
alin.(4) se cumulează, după caz, 
cu indemnizaţia sau cu 
stimulentul.” 
 

Autor: d-na deputat Cornelia 
Ardelean 
 

 
11 

 
Art.5, alin.(1) 
 
Art.5. - (1) De indemnizaţia şi 
stimulentul prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă beneficiază, 
opţional, oricare dintre părinţii fireşti 
ai copilului.  
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  

 

 
12 

 
Art.5, alin.(2) – (3) 
 
 
(2) Beneficiază de aceleaşi drepturi şi 
una dintre persoanele care au adoptat 
copilul, cărora li s-a încredinţat 
copilul în vederea adopţiei sau care 
au copilul în plasament ori în 

 
Nemodificat  

 
4. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
“(2) Beneficiază de aceleaşi drepturi 
şi una dintre persoanele care a 
adoptat copilul, căreia i s-a 
încredinţat copilul în vederea adopţiei 
sau care are copilul în plasament ori 

 
 
 
 
 
 
 
Potrivit legislaţiei în 
vigoare, respectiv O.U.G. 
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plasament în regim de urgenţă, 
precum şi persoana care a fost numită 
tutore.  
 
(3) În situaţia persoanelor prevăzute 
la alin.(2), acordarea drepturilor 
prevăzute la art. 1, respectiv la art. 2, 
se face ţinându-se seama de 12 luni 
anterioare datei de la care, după caz, 
s-a aprobat adopţia, a fost făcută 
încredinţarea, s-a instituit 
plasamentul sau tutela. 

în plasament în regim de urgenţă, cu 
excepţia asistentului maternal 
profesionist, precum şi persoana care 
a fost numită tutore.  
(3) În situaţia persoanelor prevăzute 
la alin.(2), acordarea drepturilor 
prevăzute la art.1, respectiv la art.2, 
se face ţinându-se seama de perioada 
de 12 luni anterioare datei la care, 
după caz, s-a aprobat adopţia, a fost 
făcută încredinţarea, s-a instituit 
plasamentul sau tutela.” 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nr.25/2003 privind protecţia 
copilului aflat în dificultate, 
asistentul maternal 
profesionist primeşte atât 
salariu, cât şi alte drepturi: 
echipament, cazarmament, 
jucării ş.a. tocmai pentru 
creşterea şi îngrijirea 
copilului care i-a fost dat în 
plasament. 
 
Textul a fost preluat din 
OUG nr.44/2006 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 
privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului 
şi a Legii nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii. 
 

 
13 

 
Art.6, alin.(1) - (2) 
 
 
Art.6. - (1) Concediul şi indemnizaţia 
lunară prevăzute la art.1, respectiv la 
art.2, se cuvin pentru fiecare dintre 
primele 3 naşteri sau, după caz, 
pentru primii 3 copii ai persoanelor 
aflate în una dintre situaţiile 
prevăzute la art.5 alin.(2).  
 

  
5. La articolul 6, alineatele (1) şi (2) 
se modifică şi vor avea următorul 
cuprins: 
“Art.6.- (1) Concediul şi indemnizaţia 
lunară prevăzute la art.1, respectiv la 
art.2, precum şi stimulentul 
prevăzut la art.3 se cuvin pentru 
fiecare dintre primele 3 naşteri sau, 
după caz, pentru primii 3 copii ai 
persoanelor aflate în una dintre 
situaţiile prevăzute la art.5 alin. (2), 

 
 
 
 
Textul a fost preluat din 
OUG nr.44/2006 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 
privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului 
şi a Legii nr.61/1993 privind 
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(2) Drepturile prevăzute la art.4 
alin.(1) lit.a) se cuvin pentru fiecare 
dintre copiii rezultaţi în urma 
primelor 3 naşteri sau, după caz, 
pentru primii 3 copii ai persoanelor 
aflate în una dintre situaţiile 
prevăzute la art.5 alin.(2).  
 

după data de 1 ianuarie 2006.  
(2) Se ia în calcul la stabilirea celor 
3 naşteri şi naşterea survenită până 
la data de 31 decembrie 2005 
inclusiv, în situaţia în care 
solicitanţii drepturilor prevăzute 
de prezenta ordonanţă de urgenţă 
îndeplinesc condiţiile de acordare a 
acestora după data de 1 ianuarie 
2006.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială   
 

alocaţia de stat pentru copii. 

 
14 

 
Art.6 alin.(3) 
 
(3) Durata de acordare a concediului 
prevăzut la art.1 se prelungeşte 
corespunzător, în cazul suprapunerii a 
două sau trei situaţii de natură a 
genera acest drept, în condiţiile 
prevăzute la alin.(1) şi (2).  
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Art.6 alin.(4) 
 
(4) În cazurile prevăzute la alin.(3) se 
acordă o singură indemnizaţie, în 
cuantumul prevăzut de prezenta 
ordonanţă de urgenţă. 

 
2. La articolul 6, alineatul (4) va 
avea următorul cuprins: 
„(4) În cazurile prevăzute la alin.(3) 
se acordă câte o indemnizaţie 
pentru fiecare copil, până la rangul 
al treilea, în cuantumul prevăzut de 
prezenta ordonanţă de urgenţă.” 
 

 
Se elimină.  
 
Autor: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială  

 
Se elimină textul propus de 
Senat şi se menţine textul 
din ordonanţa de urgenţă 
întrucât textul a fost preluat 
din OUG nr.44/2006 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 
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privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului 
şi a Legii nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii. 
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___ 

 
___ 

 
6. După articolul 6, se introduce un 
articol nou, art.61, cu următorul 
cuprins: 
„Art.61. - (1) Persoanele care 
îndeplinesc condiţiile prevăzute la 
art.1 au dreptul la concediu fără 
plata indemnizaţiei pentru
creşterea copilului după primele 3 
naşteri sau, după caz, după primii 
3 copii ai persoanelor aflate în una 
dintre situaţiile prevăzute la art.5 
alin.(2).  

 

Textul a fost preluat din 
OUG nr.44/2006 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 
privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului 
şi a Legii nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii. 

(2) Durata concediului prevăzut la 
alin.(1) este de 3 luni şi se acordă 
integral, o singură dată, fiecăruia 
dintre părinţii fireşti ai copilului 
sau, după caz, persoanelor 
prevăzute la art.5 alin.(2), în 
perioada până la împlinirea de 
către copil a vârstei de 2 ani, 
respectiv a vârstei de 3 ani în cazul 
copilului cu handicap.  
(3) Cererea pentru acordarea 
concediului fără plata 
indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului se depune şi se 
înregistrează la angajator, pe baza 
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livretului de familie sau a 
certificatului de naştere al 
copilului.  
(4) Perioada în care o persoană 
beneficiază de concediu fără plata 
indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului constituie perioadă 
asimilată stagiului de cotizare în 
vederea stabilirii drepturilor 
prevăzute de Legea nr.19/2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, a drepturilor stabilite de 
Legea nr.76/2002 privind sistemul 
asigurărilor pentru şomaj şi 
stimularea ocupării forţei de 
muncă, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi 
în vederea stabilirii indemnizaţiilor 
de asigurări de sănătate prevăzute 
de Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.158/2005 privind 
concediile şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate, cu 
modificările ulterioare, aprobată 
prin Legea nr.399/2006.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială  
 

 
17 

 
Art.7. - Drepturile prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă se 
acordă în situaţia în care solicitantul 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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îndeplineşte cumulativ următoarele 
condiţii:  
a) este cetăţean român, cetăţean străin 
sau apatrid;  
b) are, conform legii, domiciliul sau 
reşedinţa pe teritoriul României;  
c) locuieşte împreună cu 
copilul/copiii pentru care solicită 
drepturile şi se ocupă de creşterea şi 
îngrijirea acestuia/acestora. 
 

 
18 

 
Art.8, alin.(1), lit.a) – k) 
 
Art.8. - (1) Drepturile prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă, 
reprezentând indemnizaţie, stimulent 
sau alocaţie de stat pentru copii, se 
acordă, la cerere, în baza 
următoarelor documente, după caz:  
a) actul de identitate al solicitantului;  
b) certificatul de naştere al copilului 
şi, după caz, livretul de familie;  
c) certificatul de persoană cu 
handicap al copilului, după caz;  
d) adeverinţă eliberată de autorităţile 
competente sau de către angajator, 
după caz, din care să rezulte 
îndeplinirea condiţiilor prevăzute la 
art.1;  
e) adeverinţă eliberată de plătitorul 
indemnizaţiei de maternitate sau, 
după caz, alte dovezi, din care să 

 
Nemodificate 

 
Nemodificate 
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reiasă ultima zi de concediu de 
maternitate, în situaţia prevăzută la 
art. 10 alin. (1) lit. a);  
f) declaraţie pe propria răspundere 
din care să reiasă că solicitantul nu 
beneficiază în acelaşi timp de 
indemnizaţie de maternitate, în 
situaţia prevăzută la art. 10 alin. (1) 
lit. b);  
g) declaraţie pe propria răspundere 
din care să rezulte că celălalt părinte 
natural sau, după caz, o altă persoană 
dintre cele prevăzute la art. 5 alin. (2) 
nu beneficiază de drepturile 
prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă;  
h) declaraţie pe propria răspundere 
din care să rezulte că solicitantul se 
ocupă de creşterea şi îngrijirea 
copilului şi că acesta nu este 
încredinţat sau dat în plasament nici 
unui organism privat autorizat sau 
serviciu public autorizat ori unei 
persoane fizice;  
i) dovada eliberată de autorităţile 
competente, de angajatori sau, după 
caz, declaraţie pe propria răspundere, 
din care să rezulte că solicitantul se 
află în concediu pentru creşterea 
copilului - pentru acordarea 
drepturilor prevăzute la art. 1, 
respectiv art. 2;  
j) dovada eliberată de autorităţile 
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competente sau, după caz, declaraţie 
pe propria răspundere, din care să 
rezulte că solicitantul realizează 
venituri profesionale supuse 
impozitului pe venit potrivit 
prevederilor Legii nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pentru acordarea 
drepturilor prevăzute la art. 3;  
k) dovada eliberată de autorităţile 
competente sau de către angajator, 
după caz, din care să rezulte 
încadrarea în situaţiile prevăzute la 
art. 1 alin. (2); 
 

 
19 

 
__ 

 
__ 

 
7. La articolul 8 alineatul (1), după 
litera k) se introduce o literă nouă, 
lit.k1), cu următorul cuprins: 
„k1) dovada eliberată de
autorităţile competente pentru 
realizarea veniturilor din activităţi 
independente sau, după caz, din 
activităţi agricole, şi a plăţii 
impozitului pentru acestea.” 

 Pentru clarificarea situaţiei 
persoanelor care realizează 
venituri din activităţi 
independente sau din 
activităţi agricole. 

 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
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Art.8, alin.(1), lit.l) 
 
l) alte acte necesare, după caz, 
stabilirii dreptului, prevăzute în 

 
Nemodificată 

 
Nemodificată 
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normele metodologice pentru 
aplicarea prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă.  
 

 
21 

 
Art.8 alin.(2) 
 
(2) Concediul pentru creşterea 
copilului se acordă, la cerere, de către 
persoanele juridice sau fizice, 
denumite angajatori, la care îşi 
desfăşoară activitatea persoanele 
prevăzute la art.5 alin.(1) şi (2). 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Art.9. - (1) Cererile pentru acordarea 
drepturilor prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă, reprezentând 
indemnizaţie, stimulent sau alocaţie 
de stat pentru copii, şi documentele 
din care rezultă îndeplinirea 
condiţiilor legale de acordare a 
acestora se depun, după caz, la 
primăria comunei, oraşului, 
municipiului, respectiv sectoarelor 
municipiului Bucureşti, pe raza 
căreia/căruia solicitantul îşi are 
domiciliul sau reşedinţa.  
(2) Până la data de 10 a fiecărei luni, 
primăriile au obligaţia de a transmite 
pe bază de borderou cererile 
înregistrate în luna anterioară, însoţite 
de documentele justificative, la 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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direcţiile judeţene de muncă, 
solidaritate socială şi familie, 
respectiv la direcţia de muncă, 
solidaritate socială şi familie a 
municipiului Bucureşti, denumite în 
continuare direcţii teritoriale.  
(3) Cererile prevăzute la alin.(1) se 
soluţionează în termen de 15 zile 
lucrătoare de la data înregistrării la 
direcţia teritorială, prin decizie de 
admitere sau, după caz, de  
respingere, emisă de directorul 
executiv.   
(4) Decizia prevăzută la alin.(3) se 
comunică solicitantului în termen de 
5 zile lucrătoare de la data emiterii.  
(5) Contestaţiile formulate împotriva 
deciziei prevăzute la alin.(3) se 
soluţionează potrivit Legii 
contenciosului administrativ 
nr.554/2004. 
 
 
 
 
 

 
23 

 
Art.10, alin.(1), preambul 
 
Art.10. - (1) Drepturile prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă, 
reprezentând indemnizaţie şi 
stimulent, se cuvin şi se plătesc după 

 
Nemodificat 

 
Nemodificat  
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cum urmează: 
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Art.10, alin.(1), lit.a)  
 
a) începând cu ziua următoare celei în 
care încetează, conform legii, 
concediul de maternitate şi plata 
indemnizaţiei aferente, dacă cererea 
este depusă în termen de 60 de zile 
lucrătoare de la acea dată;  
 

 
 
 
Nemodificată  

 
8. La articolul 10 alineatul (1), 
litera a) va avea următorul 
cuprins: 
„a) începând cu ziua următoare celei 
în care încetează, conform legii, 
concediul de maternitate, dacă 
cererea este depusă în termen de 60 
de zile lucrătoare de la acea dată;” 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 

 
 
 
 
 
Pentru claritatea termenului 
care se are în vedere. 
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Art.10, alin.(1) lit.b)-d) 
 
b) începând cu data naşterii copilului, 
dacă cererea este depusă în termen de 
60 de zile lucrătoare de la acea dată, 
în cazul persoanelor care nu 
îndeplinesc condiţiile, conform legii, 
pentru acordarea concediului de 
maternitate şi a indemnizaţiei 
aferente;  
c) începând cu data adopţiei, a 
instituirii tutelei, plasamentului sau 
încredinţării, dacă cererea este depusă 
în termen de 60 de zile lucrătoare de 
la data la care s-au aprobat ori, după 
caz, s-au instituit măsurile de 
protecţie a copilului; 
d) de la data depunerii cererii, pentru 

 
Nemodificate 

 
Nemodificate 
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toate celelalte situaţii, inclusiv pentru 
cazul în care cererea a fost depusă 
peste termenele prevăzute la lit.a), b) 
şi c).  
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Art.10 alin.(2) – (3) 
 
(2) Plata alocaţiei de stat pentru copii 
prevăzută la art.4 alin.(1) lit.a) se face 
începând cu luna următoare celei în 
care s-a născut copilul.  
(3) Pentru fracţiunile de lună, 
cuantumul drepturilor prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă se 
stabileşte proporţional, în funcţie de 
numărul zilelor calendaristice din 
luna respectivă pentru care acestea se 
cuvin şi se acordă. 
 

 
Nemodificate 

 
Nemodificate 
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Art.11. - Plata drepturilor prevăzute 
de prezenta ordonanţă de urgenţă 
încetează cu ziua următoare celei în 
care:  
a) copilul a împlinit vârsta de 2 ani, 
respectiv de 3 ani, în cazul copilului 
cu handicap;  
b) a avut loc decesul copilului. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Art12, alin.(1) 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Art.12. - (1) Plata drepturilor 
prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă se suspendă începând cu luna 
următoare celei în care:  
a) beneficiarul este decăzut din 
drepturile părinteşti;  
b) beneficiarul este îndepărtat, 
conform legii, de la exercitarea 
tutelei;  
c) beneficiarul nu mai îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de lege în 
vederea încredinţării copilului spre 
adopţie;  
d) beneficiarul nu mai îndeplineşte 
condiţiile prevăzute de lege în 
vederea menţinerii măsurii de 
plasament;  
e) beneficiarul execută o pedeapsă 
privativă de libertate sau se află în 
arest preventiv pe o perioadă mai 
mare de 30 de zile;  
f) copilul este abandonat ori este 
internat într-o instituţie de ocrotire 
publică sau privată;  
g) beneficiarul a decedat.  
 

 
29 

 
__ 

 
__ 

 
9. La articolul 12 alineatul (1), 
după litera g) se introduce o literă 
nouă, lit.h), cu următorul cuprins: 
“h) se constată că, timp de 3 luni 
consecutiv, se înregistrează 
mandate poştale returnate.” 

 
 
 
 
Pentru a nu se efectua plăţi 
nejustificate şi debite greu 
de recuperat pentru perioade 
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Autor: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială  
 

mai mari de 3 luni. 
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Art12, alin.(2) 
 
(2) Plata indemnizaţiei prevăzute la 
art.1 alin.(1), respectiv la art.2, se 
suspendă începând cu ziua următoare 
celei în care beneficiarul realizează 
venituri profesionale supuse 
impozitului pe venit potrivit 
prevederilor Legii nr.571/2003, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
 
 
 
 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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__ 

 
__ 

 
10. La articolul 12, după alineatul 
(2) se introduc două alineate noi, 
alin.(21) şi (22), cu următorul 
cuprins:  
„(21) Plata indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului nu se suspendă 
în situaţia în care beneficiarii 
acestei indemnizaţii primesc
diverse sume în baza legii, 
contractului colectiv de muncă sau 

 

În practică, se întâlnesc 
situaţii în care unii 
angajatori, conform 
contractelor colective sau 
individuale de muncă, 
acordă beneficiarilor de 
indemnizaţie pentru 
creşterea copilului, pe 
anumite perioade, diverse 
sume de bani supuse 
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a contractului individual de muncă, 
acordate în perioada concediului 
pentru creşterea copilului, altele 
decât cele rezultate din
desfăşurarea efectivă a unei 
activităţi profesionale. 

 

impozitului pe venit, sub 
formă de prime sau ajutoare 
ce reprezintă diferenţa 
dintre indemnizaţie şi 
salariul stabilit pentru 
aceştia prin contract.Sumele 
de acest gen sunt suportate 
din fondul de salarii şi sunt 
supuse impozitului pe venit. 

(22) Plata indemnizaţiei se 
suspendă în situaţia în care 
persoanele, pentru care se asigură 
continuitatea plăţii acesteia în 
condiţiile prevăzute la art.24 
alin.(1) lit.a), nu depun cererea în 
termen de 90 de zile de la data 
intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială  
 

Întrucât aceste sume nu sunt 
acordate ca urmare a 
desfăşurării unei activităţi 
profesionale, se apreciază că 
realizarea unor venituri de 
această natură nu constituie 
temei legal de suspendare a 
plăţii indemnizaţiei în 
condiţiile alin.(2) al art.12. 
Această soluţie se impune 
cu atât mai mult cu cât 
aceloraşi categorii de 
persoane, pentru aceleaşi 
categorii de venituri de cau 
au beneficiat şi până la data 
intrării în vigoare a OUG 
nr.148/2005, nu li s-a 
suspendat plata 
indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului de care 
au beneficiat în continuare 
în conformitate cu 
prevederile art.98 alin.(1) 
din Legea nr.19/2000, 
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modificată şi completată. 
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Art.12, alin.(3) – (5) 
 
(3) Plata stimulentului prevăzut la 
art.3 se suspendă începând cu ziua 
următoare celei în care beneficiarul 
nu mai realizează venituri 
profesionale supuse impozitului pe 
venit potrivit prevederilor Legii 
nr.571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
(4) În situaţia în care beneficiarul nu 
mai îndeplineşte condiţiile prevăzute 
la art.7, plata drepturilor prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă se 
suspendă începând cu ziua următoare 
celei în care condiţiile respective nu 
mai sunt îndeplinite.  
(5) Reluarea plăţii drepturilor 
suspendate în situaţiile prevăzute la 
alin.(1) se face la cerere, începând cu 
luna următoare celei în care se 
depune cererea.  
 

 
Nemodificate  

 
Nemodificate 
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Art.12, alin.(6) 
 
 
(6) Reluarea plăţii drepturilor 
suspendate în situaţiile prevăzute la 
alin. (2)-(4) se face începând cu data 

 
Nemodificat  

 
11. La articolul 12, alineatul (6) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
(6) Reluarea plăţii drepturilor 
suspendate în situaţiile prevăzute la 
alin.(2), (22), (3) şi (4) se face 

 
 
 
 
 
Pentru corelare şi acoperirea 
situaţiilor prevăzute la 
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depunerii cererii. 
 

începând cu data depunerii cererii.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială  
 

aceste alineate. 
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Art.13. - (1) În situaţiile de 
suspendare a drepturilor prevăzute de 
art. 12, acestea pot fi solicitate şi de 
către o altă persoană îndreptăţită, 
dacă îndeplineşte cerinţele prevăzute 
în prezenta ordonanţă de urgenţă.  
(2) Drepturile prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se 
acordă noului beneficiar de la data 
suspendării, dacă cererea a fost 
depusă în termen de 60 de zile 
lucrătoare de la data la care a operat 
suspendarea, respectiv de la data 
cererii, dacă cererea a fost depusă 
după acest termen. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Art.14, alin.(1) 
 
Art.14. - (1) Beneficiarul drepturilor 
prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă este obligat să comunice în 
scris primăriei orice modificare 
intervenită în situaţia sa, de natură să 
determine încetarea sau suspendarea 
plăţii drepturilor, în termen de 5 zile 
lucrătoare de la apariţia acesteia.  

 
Nemodificat  

 
12. La articolul 14, alineatul (1) va 
avea următorul cuprins: 
„Art.14. - (1) Beneficiarul drepturilor 
prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă este obligat să comunice în 
scris primăriei orice modificare 
intervenită în situaţia sa, de natură să 
determine încetarea sau suspendarea 
plăţii drepturilor, în termen de 15 zile 
lucrătoare de la apariţia acesteia.” 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru a stabili un termen 
mai realist având în vedere 
situaţiile locale (distanţe, 
dificultăţi în obţinerea unor 
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Autori: d-l deputat Stelian Duţu şi 
Comisia pentru egalitate de şanse 
pentru femei şi bărbaţi 
 

documente, etc). 
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Art.14, alin.(2) 
 
(2) Comunicarea prevăzută la alin.(1) 
se transmite de către primărie 
direcţiei teritoriale în termen de 5 zile 
lucrătoare de la data înregistrării. 
 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Art.15. - Drepturile prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă nu pot 
fi urmărite silit decât în vederea 
recuperării, conform legii, a sumelor 
încasate necuvenit cu acest titlu.  

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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Art.16. - (1) Pe perioada în care se 
beneficiază de indemnizaţia 
prevăzută la art.1, respectiv la art.2, 
contribuţia individuală de asigurări 
sociale de sănătate se calculează prin 
aplicarea cotei prevăzute de lege 
asupra sumei reprezentând valoarea a 
de două ori salariul de bază minim 
brut pe ţară, garantat în plată, şi se 
suportă de la bugetul de stat.  
(2) Asupra drepturilor prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă nu se 
datorează celelalte contribuţii sociale 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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obligatorii stabilite de lege.  
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Art.17. - Cuantumul drepturilor 
prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă se poate actualiza în 
condiţiile stabilite prin hotărâre a 
Guvernului.  
 

 
Nemodificat  
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Art.18. - (1) Perioada în care o 
persoană beneficiază de drepturile 
prevăzute la art.1, respectiv la art.2, 
constituie perioadă asimilată stagiului 
de cotizare în vederea stabilirii 
drepturilor prevăzute de Legea 
nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
(2) În vederea determinării 
punctajului anual necesar stabilirii 
drepturilor de pensie în sistemul 
public, pentru perioadele asimilate 
stagiului de cotizare în condiţiile 
prevăzute la alin.(1) se aplică 
prevederile art.78 alin.(5) lit.b) din 
Legea nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
(3) Prevederile alin.(2) se aplică şi 
persoanelor care beneficiază de 
perioadele asimilate prevăzute la 
alin.(1) şi care, în acelaşi timp, se află 
în situaţiile prevăzute la art.38 
alin.(1) din Legea nr.19/2000, cu 

 
Nemodificat 
 

 
Nemodificat 
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modificările şi completările ulterioare. 
(4) În situaţia persoanelor care, în 
perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 
2006, au beneficiat de concediu şi de 
indemnizaţie pentru creşterea 
copilului în condiţiile reglementate 
de Legea nr.19/2000, cu modificările 
şi completările ulterioare, la 
determinarea punctajului anual se 
utilizează cuantumul indemnizaţiei 
acordate în perioadele respective.  
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__ 

 
__ 

 
13. La articolul 18, după alineatul 
(4) se introduc două alineate noi, 
alin.(5) şi (6), cu următorul cuprins: 
„(5) Perioada în care o persoană 
beneficiază de drepturile prevăzute 
la art.1, respectiv art.2, constituie 
perioadă asimilată stagiului de 
cotizare în vederea stabilirii 
indemnizaţiilor de asigurări sociale 
de sănătate prevăzute de
Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr.158/2005, aprobată 
prin Legea nr.399/2006. 

 
 

În lipsa acestor precizări, 
persoanele care beneficiază de 
indemnizaţie pentru creşterea 
copilului, stabilită în temeiul 
dispoziţiilor O.U.G. 
nr.148/2005, nu ar putea să 
beneficieze, după data de 1 
ianuarie 2006, de concediişi 
indemnizaţii de asigurări de 
sănătate, conform prevederilor 
O.U.G. nr.158/2005. 

(6) În situaţia prevăzută la alin.(5), 
la stabilirea cuantumului
indemnizaţiilor de asigurări sociale 
de sănătate se ia în calcul salariul 
de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată din perioada 
respectivă.” 

 

La art.8 din O.U.G. 
nr.158/2005 este reglementată 
doar situaţia persoanelor care 
au beneficiat de indemnizaţie 
pentru creşterea copilului până 
la data de 1 ianuarie 2006, 
întrucât a existat un decalaj 
între promovarea şi apariţia 
celor două acte normative, la 
momentul adoptării OUG 
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Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 
 
 
 

nr.148/2005 neputându-se face 
referire la OUG nr.158/2005. 
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Art.19. - Fondurile necesare plăţii 
drepturilor prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă, cheltuielile 
administrative, precum şi cele de 
transmitere a drepturilor se asigură 
din bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei.  
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Art.20 alin.(1) 
 
Art.20. - (1) Calculul şi plata 
drepturilor prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se fac de către 
direcţiile teritoriale.  
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Art.20 alin.(2) 
 
(2) Drepturile prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se achită lunar 
beneficiarului, reprezentantului legal 
ori mandatarului acestora, 
împuternicit prin procură, pe bază de 
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14. La articolul 20, alineatul (2) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(2) Drepturile prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se achită lunar 
beneficiarului, reprezentantului legal 
ori mandatarului acestora, 

 
 
Pentru diversificarea 
formelor de plată (este o altă 
formă de plată existentă în 
prezent care trebuia 
introdusă în text). 
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mandat poştal sau, după caz, în cont 
curent personal. 

împuternicit prin procură, pe bază de 
mandat poştal sau, după caz, în cont 
curent personal ori cont de card.” 
 

Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 

 
45 

 
Art.20 alin.(3) 
 
(3) Calculul şi plata contribuţiei 
individuale de asigurări sociale de 
sănătate, datorată pentru drepturile 
prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă, se fac de către direcţiile 
teritoriale. 
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Nemodificat  
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Art.20 alin.(4) 
 
(4) Modalităţile de plată a drepturilor 
prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă se stabilesc prin norme, 
aprobate prin ordin al ministrului 
muncii, solidarităţii sociale şi 
familiei.  
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15. La articolul 20, alineatul (4) se 
modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
„(4) Modalităţile de plată a 
drepturilor prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin 
ordin al ministrului muncii, 
solidarităţii sociale şi familiei.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială  
 

 
 
 
 
 
Pentru corectitudinea 
textului. 
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__ 

 
__ 

 
16. La articolul 20, după alineatul 
(4) se introduc trei alineate noi, 
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alin.(5), (6) şi (7), cu următorul 
cuprins: 
„(5) În cazul achitării drepturilor 
prevăzute de prezenta ordonanţă 
de urgenţă în cont curent personal 
sau cont de card, direcţiile 
teritoriale efectuează plata prin 
unităţile bancare pe bază de 
borderou, cu plata unui comision 
bancar. 
(6) Comisionul bancar prevăzut la 
alin.(5) nu poate fi mai mare de 
0,1% din drepturile achitate şi va fi 
stabilit, prin negociere, la nivel 
teritorial între direcţiile teritoriale 
şi unităţile bancare. 
(7) Fondurile necesare achitării 
comisionului bancar pentru plata 
drepturilor prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se suportă 
din bugetul Ministerului Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei din 
aceleaşi fonduri din care se suportă 
plata drepturilor.” 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 

 
 
Pentru noile modalităţi de 
plată, cont curent personal şi 
cont de card, prin unităţile 
bancare, este necesară 
crearea unei baze legale 
pentru ca MMSSF, prin 
direcţiile teritoriale, să poată 
plăti un comision pentru 
operaţiunile efectuate de 
acesta, în vederea virării 
sumelor cu titlu de 
indemnizaţie/stimulent. 
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Art.21. - (1) Sumele încasate 
necuvenit se recuperează de la 
beneficiarii acestora, pe baza deciziei 
emise de directorul executiv al 
direcţiei teritoriale, cu respectarea 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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termenului general de prescripţie.  
(2) Decizia prevăzută la alin.(1) 
constituie titlu executoriu şi poate fi 
contestată conform prevederilor Legii 
nr.544/2004.  
(3) Sumele încasate necuvenit ca 
urmare a unei infracţiuni săvârşite de 
beneficiar se recuperează de la 
acesta, în condiţiile legii.  
(4) Sumele rămase nerecuperate de 
pe urma beneficiarilor decedaţi nu se 
mai urmăresc.  
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Art.22. - (1) Constituie contravenţie 
nerespectarea prevederilor art.9 
alin.(2), ale art.14 şi 25 şi se 
sancţionează cu amendă de la 300 lei 
(RON) la 600 lei (RON).  
(2) Constatarea contravenţiei 
prevăzute la alin.(1) şi aplicarea 
amenzii corespunzătoare se fac de 
către organele cu atribuţii de control 
ale Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei. 
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Art.23. - Prevederile art.22 se 
completează cu dispoziţiile 
Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 

 
Nemodificat  

 
Nemodificat  
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privind regimul juridic al 
contravenţiilor, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare.  
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Art.24. - (1) Prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă se aplică şi 
persoanelor care, la data de 31 
decembrie 2005, se află în plata 
indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului, reglementată de Legea nr. 
19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, situaţie în 
care condiţia prevăzută la art.1 
alin.(1) se consideră a fi îndeplinită. 
(2) Cererile privind acordarea 
indemnizaţiei pentru creşterea copilului, 
reglementată de Legea nr. 19/2000, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
nesoluţionate până la data de 31 
decembrie 2005 inclusiv, se 
soluţionează avându-se în vedere 
condiţiile de stagiu de cotizare 
prevăzute de această lege. 
(3) În situaţia persoanelor prevăzute la 
alin. (1) şi (2) drepturile prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă se cuvin 
şi se acordă de la data de 1 ianuarie 
2006, dacă cererea a fost depusă în 
termen de 90 de zile lucrătoare de la 
acea dată, respectiv de la data cererii, 

 
 
Nemodificat  

 
17. Articolul 24 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.24. – (1) Prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă se aplică şi 
persoanelor care, la data de 31 
decembrie 2005, se aflau în una din 
următoarele situaţii: 
a) în plata indemnizaţiei pentru 
creşterea copilului, reglementată de 
dispoziţiile cuprinse în actele 
normative speciale prevăzute la 
art.3 alin.(2); 
b) în concediu de maternitate şi în 
plata indemnizaţiei aferente şi care, 
după încheierea acestei perioade, 
ar fi fost îndreptăţite să beneficieze 
de indemnizaţia pentru creşterea 
copilului reglementată de
dispoziţiile cuprinse în actele 
normative speciale prevăzute la 
art.3 alin.(2); 

 

 

Textul a fost preluat din 
OUG nr.44/2006 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 
privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului 
şi a Legii nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii. 

c) ar fi fost îndreptăţite să 
beneficieze de indemnizaţia 
pentru creşterea copilului
reglementată de dispoziţiile 
cuprinse în actele normative 

 
 
 
O.U.G. nr.148/2005 nu 
conţine dispoziţii tranzitorii 
şi, ca atare, au fost excluse 
de la plata indemnizaţiei 
pentru creşterea 
copilului/stimulent unele 
categorii de beneficiari. 
Totodată, s-a creat baza 
legală pentru plata 
drepturilor la aceste 
persoane şi stabilirea unor 
termene pentru depunerea 
documentelor necesare 
acordării acestor drepturi. 
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dacă cererea a fost depusă după acest 
termen. 
 

speciale prevăzute la art.3 alin.(2) şi 
nu au solicitat acest drept; 
d) cererile privind acordarea 
indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului reglementată de 
dispoziţiile cuprinse în actele 
normative speciale prevăzute la 
art.3 alin.(2) nu au fost soluţionate 
până la data de 31 decembrie 2005 
inclusiv. 
(2) Drepturile prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă se 
acordă şi persoanelor care, până la 
data de 31 octombrie 2006 au 
realizat în sistemul public de pensii 
perioade de stagiu de cotizare de 
cel puţin 10 luni în ultimele 12 luni 
anterioare datei naşterii copilului.  
(3) Condiţia prevăzută la art.1 
alin.(1) se consideră a fi îndeplinită 
de persoanele prevăzute la alin.(1) 
şi (2). 
(4) Pentru persoanele prevăzute la 
alin.(1) lit.a), drepturile prevăzute 
de prezenta ordonanţă de urgenţă 
se cuvin şi se acordă începând cu 
data de 1 ianuarie 2006 în baza 
dosarelor transmise la direcţiile 
teritoriale de către plătitorii acestui 
drept. 
(5) Pentru persoanele prevăzute la 
alin.(1) lit.b), drepturile prevăzute 
de prezenta ordonanţă de urgenţă 
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se cuvin şi se acordă începând cu 
ziua următoare celei în care 
încetează, conform legii, concediul 
de maternitate, dacă cererea este 
depusă în termen de 60 de zile de la 
data intrării în vigoare prezentei 
ordonanţe de urgenţă, respectiv de 
la data depunerii cererii, dacă a 
fost depusă după acest termen.  
(6) Pentru persoanele prevăzute la 
alin.(1) lit.c) şi d) şi la alin.(2), 
drepturile prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se 
acordă în condiţiile prevăzute la 
art.10 alin.(1).” 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
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Art. 25. - (1) Începând cu data de 1 
ianuarie 2006 încetează plata 
indemnizaţiei pentru creşterea 
copilului, efectuată în condiţiile 
prevăzute de Legea nr.19/2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare.  
(2) Plata indemnizaţiilor pentru 
creşterea copilului restante, 
aferente perioadelor anterioare 
datei de 1 ianuarie 2006, se 
efectuează de către direcţiile 
teritoriale, în condiţiile prevăzute 
în prezenta ordonanţă de urgenţă, 

 
Nemodificat  

 
18. Articolul 25 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
„Art.25. – De la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă încetează plata indemnizaţiei 
pentru creşterea copilului, efectuată 
în condiţiile prevăzute de Legea 
nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi de 
actele normative speciale 
menţionate la art. 3 alin. (2).” 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 

 
 
 
 
Textul alin.(2) a fost abrogat 
prin O.G. nr.1/2006 privind 
reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale în 
domeniul asigurărilor 
sociale. 

 37 



0 1 2 3 4 
cu respectarea termenului general 
de prescripţie.  
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Art.26. - În termen de 60 de zile de la 
data publicării prezentei ordonanţe de 
urgenţă, Ministerul Muncii, 
Solidarităţii Sociale şi Familiei va 
elabora norme metodologice în 
aplicarea acesteia, care se aprobă prin 
hotărâre a Guvernului.  
 

 
Nemodificat  
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__ 
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19. După articolul 26 se introduce 
un articol nou, art.261, cu 
următorul cuprins: 
„Art.261. – Pentru persoanele care 
au beneficiat până la data de 31 
decembrie 2005 de drepturile 
prevăzute la art.79 alin.(4) din 
Legea nr.303/2004 privind statutul 
judecătorilor şi procurorilor, 
republicată, cu modificările 
ulterioare, se aplică prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă.” 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 
 

 
 
 
 
Pentru claritatea textului şi 
o mai bună structurare a 
legii. 
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Art.27. - Prezenta ordonanţă de 
urgenţă transpune prevederile Clauzei 
2 - Concediul pentru creşterea 

 
Nemodificat  

 
20. Articolul 27 se abrogă. 
 
Autor: d-l deputat Stelian Duţu 

 
Textul art.27 se va înscrie 
după ultimul articol al 
OUG, ca un text explicativ, 
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copilului, pct. 1, 2, pct. 3 lit. a)-c), 
precum şi ale pct. 8 din anexa la 
Directiva 96/34/CE din 3 iunie 1996 
referitoare la Acordul-cadru privind 
concediul pentru creşterea copilului, 
încheiat între UNICE, CEIP şi CES, 
publicată în Jurnalul Oficial nr.L 145 
din 19 iunie 1996.  
 

 fără a i se da număr de 
articol, conform art.43 din 
Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, 
republicată, care precizează 
că în situaţia actelor 
normative care transpun 
direct norme comunitare în 
dreptul intern, menţiunile 
referitoare la elementele de 
identificare a actului 
comunitar care a fost preluat 
se fac după partea 
dispozitivă a actului 
normativ respectiv. 
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Art.28. – (1) Prezenta ordonanţă de 
urgenţă intră în vigoare la data de 1 
ianuarie 2006.  
(2) Pe data intrării în vigoare a 
prezentei ordonanţe de urgenţă se 
abrogă prevederile referitoare la 
concediul şi indemnizaţia pentru 
creşterea copilului, cuprinse la art.98, 
99, 121, 122, 123, 125, 1251, 129 şi 
138 din Legea nr.19/2000, publicată 
în Monitorul Oficial al României, 
Partea I, nr.140 din 1 aprilie 2000, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, şi cele ale art.79 alin.(4) 
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Nemodificat  
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din Legea nr.303/2004 privind 
statutul judecătorilor şi procurorilor, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.826 din 13 
septembrie 2005, precum şi orice alte 
dispoziţii contrare. 
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Art.29. – (1) Prevederile prezentei 
ordonanţe de urgenţă sunt aplicabile şi 
tuturor categoriilor de personal care îşi 
desfăşoară activitatea în ministerele şi 
instituţiile din sectorul de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională.  
(2) În situaţia persoanelor prevăzute la 
alin.(1), fondurile necesare plăţii 
drepturilor prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă şi cheltuielile 
administrative se asigură din bugetul 
de stat, prin bugetele ministerelor şi 
instituţiilor din sectorul de apărare, 
ordine publică şi siguranţă naţională. 
(3) Pentru perioada cât o persoană 
dintre cele prevăzute la alin.(1) 
beneficiază de concediu pentru 
creşterea copilului, la stabilirea 
drepturilor de pensie şi a altor drepturi 
acordate potrivit legii se are în vedere 
solda brută lunară, respectiv salariul de 

 
Nemodificat  
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 40 



0 1 2 3 4 
bază al funcţionarilor publici cu statut 
special, actualizate.  
(4) Modalităţile de depunere şi de 
soluţionare a cererilor de acordare a 
drepturilor, în situaţia persoanelor 
prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin 
norme interne, aprobate de 
conducătorii autorităţilor şi instituţiilor 
publice prevăzute la alin.(1). 
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Art.30. – Se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice, la propunerea 
ordonatorilor principali de credite, să 
introducă modificările ce decurg din 
aplicarea prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă în volumul şi în 
structura bugetului de stat, respectiv 
ale bugetului asigurărilor sociale de 
stat pentru anul 2006. 
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Art.II. - În termen de 60 de zile de 
la data publicării prezentei legi, 
Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei va supune 
aprobării prin hotărâre a
Guvernului modificarea şi 
completarea corespunzătoare a 
Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.148/2005 
privind susţinerea familiei în 

 
Textul a fost preluat din 
OUG nr.44/2006 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 
privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului 
şi a Legii nr.61/1993 privind 
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vederea creşterii copilului,
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1.825/2005, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.7 din 4 
ianuarie 2006, cu modificările şi 
completările ulterioare.” 

 alocaţia de stat pentru copii. 

 
Autor: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială  
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Art.III. - Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 privind 
susţinerea familiei în vederea 
creşterii copilului cu modificările şi 
completările aduse prin prezenta 
lege, se va republica în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, 
dându-se textelor o nouă 
numerotare.”  
 
Autor: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială  
 

 
 
 
 
Textul a fost preluat din 
OUG nr.44/2006 pentru 
modificarea şi completarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr.148/2005 
privind susţinerea familiei 
în vederea creşterii copilului 
şi a Legii nr.61/1993 privind 
alocaţia de stat pentru copii. 

 
61 

 
__ 

 
__ 

 
După articolul III se introduce textul 
explicativ privind transpunerea unor 
texte din acte comunitare, cu 
următorul cuprins: 
„Prezenta ordonanţă de urgenţă 
transpune prevederile Clauzei 2 - 
Concediul pentru creşterea 

 
 
Pentru respectarea 
prevederilor art.43 din 
Legea nr.24/2000 privind 
normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, 
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copilului, pct. 1, 2, pct. 3 lit. a)-c), 
precum şi ale pct. 8 din anexa la 
Directiva 96/34/CE din 3 iunie 1996 
referitoare la Acordul-cadru 
privind concediul pentru creşterea 
copilului, încheiat între UNICE, 
CEIP şi CES, publicată în Jurnalul 
Oficial al Comunităţilor Europene 
(JOCE) L 145 din 19 iunie 1996.” 
 
Autor: Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială  
 

republicată. 
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II. Amendamente respinse 
 
 

În cursul dezbaterii, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. Text iniţial Amendamentul propus  

 şi autorul acestuia Motivarea amendamentelor Camera  
Decizională 

 
0     1 2 3 4
 
1 

 
Articolul 1, alineatul (1) 
 
Art.1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 
2006, persoanele care, în ultimul an 
anterior datei naşterii copilului, au realizat 
timp de 12 luni venituri profesionale 
supuse impozitului pe venit potrivit 
prevederilor Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, beneficiază de 
concediu pentru creşterea copilului în 
vârstă de până la 2 ani sau, în cazul 
copilului cu handicap, de până la 3 ani, 
precum şi de o indemnizaţie lunară în 
cuantum de 800 lei (RON). 

 
D-na deputat Rovana Plumb şi d-l deputat Ion 
Giurescu propun reformularea textului alin.(1) 
după cum urmează: 
„Art.1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 
2006, persoanele care, în ultimul an anterior 
datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 
luni venituri profesionale supuse impozitului pe 
venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, beneficiază de concediu 
pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 
ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până 
la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară în 
cuantum de 85% din salariul mediu brut luat 
în calcul la fundamentarea bugetului 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru menţinerea drepturilor câştigate 
prin Legea nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Indemnizaţia nu poate fi raportată la 
salariul mediu brut întrucât ea reprezintă 
un venit de înlocuire pentru persoanele 
provenite din muncă în vederea acoperirii 
cheltuielilor în situaţia în care nu mai 
realizează alte venituri. 
Sistemul nostru poate susţine plata unei 
indemnizaţii de 800 lei având în vedere 
faptul că ea se acordă pe o perioadă 

 
Camera 

Deputaţilor 
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asigurărilor sociale de stat.” 
 

extinsă faţă de alte state. 
 
 
 
 
 

 
2 

 
Art.1. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 
2006, persoanele care, în ultimul an 
anterior datei naşterii copilului, au realizat 
timp de 12 luni venituri profesionale 
supuse impozitului pe venit potrivit 
prevederilor Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, beneficiază de 
concediu pentru creşterea copilului în 
vârstă de până la 2 ani sau, în cazul 
copilului cu handicap, de până la 3 ani, 
precum şi de o indemnizaţie lunară în 
cuantum de 800 lei (RON).  
(2) În calculul celor 12 luni prevăzute la 
alin.(1) se includ şi perioadele în care 
persoanele s-au aflat în una sau mai multe 
dintre următoarele situaţii:  
a) şi-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în 
misiune permanentă; 
b) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, 
stabilită conform legii;  
c) au beneficiat de concedii şi indemnizaţii 
de asigurări sociale de sănătate, potrivit 
legii;  
d) au realizat perioade asimilate stagiului 
de cotizare în sistemul public de pensii în 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi propune reformularea textului art.1 
după cum urmează: 
„Art.1.- (1) Începând cu data de 1 ianuarie 
2006, persoanele care, în ultimul an anterior 
datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 
luni venituri profesionale supuse impozitului pe 
venit potrivit prevederilor Legii nr.571/2003 
privind Codul fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, beneficiază de concediu 
pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 
ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până 
la 3 ani, precum şi de o indemnizaţie lunară. 
(2) În calculul celor 12 luni prevăzute la alin.(1) 
se includ şi perioadele în care persoanele s-au 
aflat în una sau mai multe dintre următoarele 
situaţii: 
a) şi-au însoţit soţul/soţia trimis/trimisă în 
misiune permanentă; 
b) au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, 
stabilită conform legii sau au realizat perioade 
de stagiu de cotizare în sistemul public de 
pensii, în condiţiile prevăzute de actele 
normative cu caracter special care 
reglementează concedierile colective;  
c) au beneficiat de concedii medicale şi de 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru simplificare şi o mai mare 
acurateţe a textului, toate drepturile 
băneşti prevăzute pentru anul 2006 sunt 
incluse într-un singur articol; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru definirea exactă a categoriilor de 
beneficiari şi având în vedere faptul că 
textul Normelor Metodologice excede 
prevederilor OUG,  textul art. 4 din 
acestea a fost preluat în OUG; 
Pentru a nu se face referire la textul OUG 
158 /2005 care nu este încă adoptată ca 

 
Camera 
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condiţiile prevăzute la art.38 alin.(1) din 
Legea nr.19/2000 privind sistemul public 
de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, cu modificările şi completările 
ulterioare;  
e) au realizat perioade de stagiu de cotizare 
în sistemul public de pensii, în condiţiile 
prevăzute de actele normative cu caracter 
special care reglementează concedierile 
colective;  
f) au realizat în sistemul public de pensii, 
anterior datei intrării în vigoare a prezentei 
ordonanţe de urgenţă, perioade de stagiu de 
cotizare pe bază de contract de asigurare 
socială;  
g) au beneficiat de indemnizaţia lunară 
prevăzută la alin.(1). 
(3) Prin venituri profesionale supuse 
impozitului pe venit potrivit prevederilor 
Legii nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, se înţelege: 
venituri din salarii, venituri din activităţi 
independente, venituri din activităţi 
agricole, aşa cum sunt definite de această 
lege. 
 

indemnizaţii pentru incapacitate temporară 
de muncă cauzată de boli obişnuite sau de 
accidente în afara muncii;  
d) au beneficiat de concedii medicale şi de 
indemnizaţii pentru prevenirea
îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de 
muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca 
urmare a unor accidente de muncă sau boli 
profesionale;  

 
Pentru evitarea paralelismului legislativ, 
întrucât reglementările propuse se 
regăsesc în legi speciale. 

e) au beneficiat de concedii medicale şi de 
indemnizaţii pentru maternitate;  
f) au beneficiat de concedii medicale şi de 
indemnizaţii pentru îngrijirea copilului 
bolnav;  
g) au beneficiat de concedii medicale şi de 
indemnizaţii de risc maternal. 
(3) Prin venituri profesionale supuse 
impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii 
nr. 571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare, se înţelege: venituri din salarii, 
venituri din activităţi independente, venituri din 
activităţi agricole, aşa cum sunt definite de 
această lege. 
(4) Beneficiază de drepturile prevăzute la 
alin.(1) şi persoanele care, in ultimul an 
anterior datei naşterii copilului, au realizat 
venituri din activităţi agricole.” 
 

lege; 
 
b) Argumente pentru respingere: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru ca părinţii care obţin venituri din 
activităţi agricole să beneficieze de 
prevederile OUG, având în vedere că 
acestea activităţi au caracter sezonier (nu 
se pot obtine venituri din activităţi 
agricole timp de  12 luni consecutiv). 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Persoanele care realizează venituri din 
activităţi agricole şi fac dovada plăţii 
impozitului pe venit conform Legii 
nr.571/2003 pot beneficia de drepturile 
prezentei ordonanţe de urgenţă 
(reformularea art.8 alin.(1) de la 
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amendamente admise). 
 
 
 

 
3 

 
Art.2. - Începând cu data de 1 ianuarie 
2007, cuantumul indemnizaţiei prevăzute 
la art.1 alin.(1) este de 600 lei (RON).  
 

 
D-na deputat Rovana Plumb şi d-l deputat Ion 
Giurescu propun abrogarea art.2. 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru menţinerea drepturilor câştigate 
prin Legea nr.19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare. Reformularea 
alin.(1) al art.1 impune abrogarea acestui 
text. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Pentru identitate de soluţie cu art.1 
alin.(1). Indemnizaţia nu poate fi 
raportată la salariul mediu brut întrucât 
ea reprezintă un venit de înlocuire pentru 
persoanele provenite din muncă în 
vederea acoperirii cheltuielilor în situaţia 
în care nu mai realizează alte venituri. 
Sistemul nostru poate susţine plata unei 
indemnizaţii de 800 lei având în vedere 
faptul că ea se acordă pe o perioadă 
extinsă faţă de alte state. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
4 

 
Art.2. - Începând cu data de 1 ianuarie 
2007, cuantumul indemnizaţiei prevăzute 
la art.1 alin.(1) este de 600 lei (RON).  
 

 
D-l deputat Ioan Cindrea propune reformularea 
textului art.2 după cum urmează: 
„Art.2. - Începând cu data de 1 ianuarie 2007, 
cuantumul indemnizaţiei prevăzute la art.1 
alin.(1) se va indexa anual cu indicele inflaţiei 
prognozat pentru anul respectiv.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru protecţia acestui drept faţă de 
inflaţie. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Actualizarea cuantumului  indemnizaţiei 
este prevăzută la art.17 din O.U.G. 
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Art.2. - Începând cu data de 1 ianuarie 
2007, cuantumul indemnizaţiei prevăzute 
la art.1 alin.(1) este de 600 lei (RON).  
 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi propune reformularea textului după 
cum urmează: 
“Art.2.- (1) În intervalul 1 ianuarie – 31 
decembrie 2006, beneficiarii primesc, pentru 
concediul prevăzut la alin.(1) al art.1, o 
indemnizaţie lunară în cuantum de 800 lei.  
(2) În situaţia în care beneficiarii drepturilor 
prevăzute la art.1 alin.(1) realizează venituri 
profesionale supuse impozitului pe venit 
potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, se acordă un stimulent 
în cuantum lunar de 300 lei, iar plata 
indemnizaţiei de 800 lei se suspendă. 
(3) În intervalul prevăzut de alin.(1), alocaţia 
de stat pentru copii este cea prevăzută în 
Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat 
pentru copii, republicată, alocaţie care se 
cumulează cu indemnizaţia şi cu stimulentul 
prevăzute la alin.(1) respectiv alin.(2).” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru simplificare şi o mai mare 
acurateţe a textului, toate drepturile 
băneşti prevăzute pentru anul 2006 sunt 
incluse într-un singur articol. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Pentru identitate de soluţie cu 
amendamentul formulat la poziţia 2 din 
raport (amendamente admise), 
considerându-se bună structurarea iniţială 
a textului O.U.G. 
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Articolul 3, alineatul (1) 
 
Art.3. - (1) În perioadele în care 
beneficiarii drepturilor prevăzute la art.1 
alin.(1) realizează venituri profesionale 
supuse impozitului pe venit potrivit 
prevederilor Legii nr.571/2003, cu 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi propune reformularea textului după 
cum urmează: 
„Art.3. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 
2007, oricare dintre părinţii copilului, 
beneficiază, opţional, de concediul plătit 
pentru creşterea copilului în vârstă de până 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a se respecta angajamentele din 
Programul de guvernare 2005 – 2008, 
Capitolul Politica de Protecţie socială. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Indemnizaţia se acordă numai 
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modificările şi completările ulterioare, se 
acordă un stimulent în cuantum lunar de 
300 lei (RON), situaţie în care plata 
indemnizaţiei de 800 lei (RON) se 
suspendă.  
 

la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, 
de până la 3 ani, indiferent dacă au realizat 
sau nu, în anul anterior datei naşterii 
copilului, venituri profesionale supuse 
impozitului pe venit, potrivit prevederilor Legii 
nr. 571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare.” 
 

persoanelor care provin din muncă sau se 
află în una din situaţiile prevăzute la art.1 
alin.(2), aceasta fiind una din condiţiile 
de bază pentru calificarea la acest drept. 

 
7 

 
Articolul 3, alineatul (2) 
 
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, 
cuantumul stimulentului lunar prevăzut la 
alin.(1) este de 100 lei (RON).  
 

 
D-l deputat Ioan Cindrea propune reformularea 
textului alin.(2) după cum urmează: 
“(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, 
cuantumul stimulentului lunar prevăzut la 
alin.(1) se va indexa anual cu indicele inflaţiei 
prognozat pentru anul respectiv.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru protecţia acestui drept faţă de 
inflaţie. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Actualizarea cuantumului  indemnizaţiei 
este prevăzută la art.17 din O.U.G. 
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Articolul 3, alineatul (2) 
 
(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, 
cuantumul stimulentului lunar prevăzut la 
alin.(1) este de 100 lei (RON).  
 

 
D-l deputat Marian Sârbu propune reformularea 
textului alin.(2) după cum urmează: 
“(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, 
cuantumul stimulentului lunar prevăzut la 
alin.(1) este egal cu valoarea indemnizaţiei 
prevăzute de prezenta lege, după caz.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Păstrarea unui drept de asistenţă socială. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Indemnizaţia se suspendă în momentul în 
care beneficiarul îşi reia activitatea. 
Pentru încurajarea beneficiarilor de a se 
întoarce în activitate, se acordă acest 
stimulent de 100 lei.  
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Art.4. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 
2007, cuantumul alocaţiei de stat pentru 
copii prevăzute de Legea nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii, 

 
D-l deputat Ioan Cindrea propune abrogarea 
art.4. 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Dreptul la alocaţia de stat pentru copii 
este un drept universal al copilului şi nu 
trebuie condiţionat de acordarea altor 
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republicată, este următorul:  
a) 200 lei (RON) lunar, în situaţia copiilor 
în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în 
cazul copiilor cu handicap;  
b) cel acordat conform art.3 alin.(1) din 
Legea nr.61/1993, republicată, în situaţia 
copiilor în vârstă de peste 2 ani, respectiv 3 
ani în cazul copiilor cu handicap.  
(2) Indemnizaţia sau stimulentul prevăzute 
la art.2, respectiv la art.3 alin.(2) din 
prezenta ordonanţă de urgenţă, se 
cumulează cu alocaţia de stat pentru copii 
prevăzută la alin.(1) lit.a). 
 

drepturi sociale unuia dintre părinţi. 
b) Argumente pentru respingere: 
Acordarea alocaţiei de stat pentru copii, 
ca drept universal al copilului, în 
cuantumul prevăzut de lege, nu este 
condiţionată de alte drepturi acordate 
unuia dintre părinţi, ci este una din 
măsurile de sprijinire a familiei în 
vederea creşterii copilului.  
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Art.4. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 
2007, cuantumul alocaţiei de stat pentru 
copii prevăzute de Legea nr.61/1993 
privind alocaţia de stat pentru copii, 
republicată, este următorul:  
a) 200 lei (RON) lunar, în situaţia copiilor 
în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în 
cazul copiilor cu handicap;  
b) cel acordat conform art.3 alin.(1) din 
Legea nr.61/1993, republicată, în situaţia 
copiilor în vârstă de peste 2 ani, respectiv 3 
ani în cazul copiilor cu handicap.  
(2) Indemnizaţia sau stimulentul prevăzute 
la art.2, respectiv la art.3 alin.(2) din 
prezenta ordonanţă de urgenţă, se 
cumulează cu alocaţia de stat pentru copii 
prevăzută la alin.(1) lit.a). 
  

 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi propune reformularea textului după 
cum urmează: 
„Art.4. - (1) Începând cu data de 1 ianuarie 
2007, cuantumul alocaţiei de stat pentru copiii 
în vârstă, este de 200 lei lunar şi se acordă 
tuturor copiilor din această categorie de 
vârstă. 
(2) Cuantumul alocaţiei de stat pentru copii 
în vârstă de peste 2 ani, respectiv 3 ani în 
cazul copiilor cu handicap, este cel acordat 
conform art.3 alin.(1) din Legea nr.61/1993, 
republicată. 
(3) Alocaţia de stat prevăzută la alin.(1) se 
cumulează, după caz, cu indemnizaţia sau cu 
stimulentul, cu respectarea prevederilor 
art.3.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Reorganizarea textului pentru a se 
respecta logica acestuia şi recomandarea 
de la punctul 7 al Avizului Consiliului 
Legislativ; 
Pentru eliminarea discriminării în 
acordarea alocaţiei pentru copiii din 
categoria de vârstă de până la 2 ani, 
respectiv 3 ani în cazul copiilor cu 
handicap. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Textul alin.(1) este ambiguu, nu se 
menţionează vârsta copiilor. 
Prevederile sunt deja cuprins în OUG la 
art.4 alin.(1). 
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Articolul 6, alineatul (1) 
 
Art.6. - (1) Concediul şi indemnizaţia 
lunară prevăzute la art.1, respectiv la art.2, 
se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 
naşteri sau, după caz, pentru primii 3 copii 
ai persoanelor aflate în una dintre situaţiile 
prevăzute la art.5 alin.(2).  
 

 
D-nele deputat Rovana Plumb şi Gabriela 
Nedelcu propun reformularea textului alin.(1) 
după cum urmează: 
„Art.6. - (1) Concediul şi indemnizaţia lunară 
prevăzute la art.1, respectiv la art.2, se cuvin 
pentru fiecare copil născut sau, după caz, 
pentru copiii persoanelor aflate în una dintre 
situaţiile prevăzute la art.5 alin.(2).” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru nelimitarea dreptului pentru 
persoanele cu mai mult de 3 copii şi 
eliminarea discriminării copiilor. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Din studiile efectuate a rezultat că 
sistemul poate susţine acordarea a 3 
indemnizaţii, pentru primele 3 naşteri 
sau, după caz, pentru primii 3 copii ai 
persoanelor aflate în una din situaţiile 
prevăzute la art.5 alin.(2), având în 
vedere că în România există un sistem 
extins în timp faţă de alte state. 
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Articolul 6, alineatul (2) 
 
(2) Drepturile prevăzute la art.4 alin.(1) 
lit.a) se cuvin pentru fiecare dintre copiii 
rezultaţi în urma primelor 3 naşteri sau, 
după caz, pentru primii 3 copii ai 
persoanelor aflate în una dintre situaţiile 
prevăzute la art.5 alin.(2).  
 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi propune abrogarea alineatului (2) al 
articolului 6. 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Deoarece conţine prevederi
discriminatorii; corectarea s-a facut prin 
amendamentul de la art.4. 
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b) Argumente pentru respingere: 
Pentru identitate de soluţie cu art.6 
alin.(1). 
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Articolul 7, litera c) 
 
c) locuieşte împreună cu copilul/copiii 
pentru care solicită drepturile şi se ocupă 
de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. 
 

 
D-na deputat Rovana Plumb propune 
reformularea textului lit.c) după cum urmează: 
„c) locuieşte împreună cu copilul/copiii pentru 
care solicită drepturile şi/sau se ocupă de 
creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a nu condiţiona locuitul împreună 
de acordarea drepturilor prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă. 
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b) Argumente pentru respingere: 
Nu poate fi concepută creşterea copilului 
fără a locui cu acesta. Situaţiile de 
excepţie, când copiii sunt în grija altei 
persoane, sunt temporare sau se înscriu în 
prevederile art.5 alin.(2). 
 

 
14 

 
__ 

 
D-l deputat Ioan Cindrea propune, la art.7, ca 
textul actual să devină alin.(1), după care să se 
introducă două alineate noi, alin.(2) şi (3), cu 
următorul cuprins: 
„(2) De drepturile prevăzute la art.4 alin.(1) 
lit.a) beneficiază, la cerere, şi copiii aflaţi în 
plasament la unităţi private de asistenţă 
socială.  
(3) Solicitarea se face în numele copilului, de 
către reprezentantul legal al instituţiei.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Să se acorde alocaţie de stat pentru copii 
majorată şi pentru copiii aflaţi legal la 
unităţi juridice de asistenţă socială. 
 

b) Argumente pentru respingere: 
Organismele private, autorizate în 
vederea creşterii copilului primesc pentru 
fiecare copil aflat în plasament o sumă 
stabilită prin Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului. 
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Articolul 9, alineatul (3) 
 
(3) Cererile prevăzute la alin.(1) se 
soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare 
de la data înregistrării la direcţia teritorială, 
prin decizie de admitere sau, după caz, de 
respingere, emisă de directorul executiv.   
 

 
D-nele deputat Minodora Cliveti, Doina 
Dreţcanu şi Cornelia Ardelean propun 
reformularea textului alin.(3) al art.9 după cum 
urmează: 
„(3) Cererile prevăzute la alin.(1) se 
soluţionează în termen de 15 zile lucrătoare de 
la data primirii acestora, prin decizie de 
admitere sau, după caz, de respingere, emisă de 
directorul executiv.” 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 

__ 
 

b) Argumente pentru respingere: 
Orice cerere se înregistrează, iar termenul 
curge de la data înregistrării acesteia. 
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Art.10. - (1) Drepturile prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă, 
reprezentând indemnizaţie şi stimulent, se 
cuvin şi se plătesc după cum urmează:  
a) începând cu ziua următoare celei în care 
încetează, conform legii, concediul de 
maternitate şi plata indemnizaţiei aferente, 
dacă cererea este depusă în termen de 60 
de zile lucrătoare de la acea dată;  
b) începând cu data naşterii copilului, dacă 
cererea este depusă în termen de 60 de zile 
lucrătoare de la acea dată, în cazul 
persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, 
conform legii, pentru acordarea 
concediului de maternitate şi a 
indemnizaţiei aferente;  
c) începând cu data adopţiei, a instituirii 
tutelei, plasamentului sau încredinţării, 
dacă cererea este depusă în termen de 60 
de zile lucrătoare de la data la care s-au 
aprobat ori, după caz, s-au instituit 
măsurile de protecţie a copilului; 
d) de la data depunerii cererii, pentru toate 
celelalte situaţii, inclusiv pentru cazul în 
care cererea a fost depusă peste termenele 
prevăzute la lit.a), b) şi c).  
(2) Plata alocaţiei de stat pentru copii 
prevăzută la art.4 alin.(1) lit.a) se face 
începând cu luna următoare celei în care s-
a născut copilul.  
(3) Pentru fracţiunile de lună, cuantumul 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi propune reformularea textului art.10 
după cum urmează: 
„Art.10.- (1) Drepturile prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă, reprezentând
indemnizaţie şi stimulent, se cuvin şi se plătesc 
dupa cum urmează: 

 

Drepturile se cuvin şi se plătesc 
indiferent de data depunerii cererilor, 
neputând fi condiţionate sau 
restricţionate de o anumită dată sau de 
proceduri administrative sau birocratice. 
Astfel, plata se face şi retroactiv.  

a) începând cu ziua următoare celei în care 
încetează, conform legii, concediul de 
maternitate şi plata indemnizaţiei aferente; 
b) începând cu data naşterii copilului, în cazul 
persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile, 
conform legii, pentru acordarea concediului de 
maternitate şi a indemnizaţiei aferente;  
c) începând cu data adopţiei, a instituirii tutelei, 
plasamentului sau încredinţăriii;  
d) se abrogă 
(2) Plata alocaţiei de stat pentru copii prevăzută 
la art.(4) alin.(1) se face începând cu luna 
următoare celei în care s-a născut copilul. 
(3) Pentru fracţiunile de lună, cuantumul 
drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de 
urgenţă se stabileşte proporţional, în funcţie de 
numărul zilelor calendaristice din luna 
respectivă pentru care acestea se cuvin şi se 
acordă.” 

 
a) Argumente pentru susţinere: 

 
b) Argumente pentru respingere: 
Se consideră destul de largi termenele 
prevăzute în O.U.G. şi nerespectarea lor 
trebuie să fie privită şi ca o sancţiune a 
persoanei dezinteresată de aceste 
drepturi. Nu poate fi vorba de pierderea 
lor pentru viitor. 
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drepturilor prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se stabileşte 
proporţional, în funcţie de numărul zilelor 
calendaristice din luna respectivă pentru 
care acestea se cuvin şi se acordă. 
 

 
17 

 
Articolul 13, alineatul (2) 
 
(2) Drepturile prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se acordă 
noului beneficiar de la data suspendării, 
dacă cererea a fost depusă în termen de 60 
de zile lucrătoare de la data la care a operat 
suspendarea, respectiv de la data cererii, 
dacă cererea a fost depusă după acest 
termen. 
 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi propune reformularea textului alin.(2) 
al art.13 după cum urmează: 
„(2) Drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă 
de urgenţă se cuvin şi se acordă noului 
beneficiar de la data suspendării.” 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru asigurarea continuităţii plăţii 
drepturilor cuvenite pentru creşterea 
copilului şi păstrarea consecvenţei în 
formularea normei. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Se consideră destul de largi termenele 
prevăzute în O.U.G. şi nerespectarea lor 
trebuie să fie privită şi ca o sancţiune a 
persoanei dezinteresată de aceste 
drepturi. Nu poate fi vorba de pierderea 
lor pentru viitor. 
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Articolul 14, alineatul (1) 
 
Art.14. - (1) Beneficiarul drepturilor 
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă 
este obligat să comunice în scris primăriei 
orice modificare intervenită în situaţia sa, 
de natură să determine încetarea sau 
suspendarea plăţii drepturilor, în termen de 
5 zile lucrătoare de la apariţia acesteia. 

 
D-nele deputat Minodora Cliveti, Doina 
Dreţcanu şi Cornelia Ardelean propune 
reformularea textului alin.(1) al art.14 după 
cum urmează: 
„Art.14. - (1) Beneficiarul drepturilor prevăzute 
de prezenta ordonanţă de urgenţă este obligat să 
comunice în scris primăriei orice modificare 
intervenită în situaţia sa, de natură să determine 
încetarea sau suspendarea plăţii drepturilor, în 
termen de 10 zile lucrătoare de la apariţia 
acesteia.” 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a stabili un termen mai realist 
având în vedere situaţiile locale (distanţe, 
etc) 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Textul aprobat de comisie este mai 
acoperitor, termenul fiind de 15 zile. 
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Articolul 16, alineatul (1) 
 
Art.16. - (1) Pe perioada în care se 
beneficiază de indemnizaţia prevăzută la 
art.1, respectiv la art.2, contribuţia 
individuală de asigurări sociale de sănătate 
se calculează prin aplicarea cotei prevăzute 
de lege asupra sumei reprezentând valoarea 
a de două ori salariul de bază minim brut 
pe ţară, garantat în plată, şi se suportă de la 
bugetul de stat.  
 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi propune reformularea textului alin.(1) 
al art.16 după cum urmează: 
„Art.16. - (1) Persoanele beneficiare ale 
drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă 
de urgenţă nu datorează contribuţia 
individuală de asigurări sociale de sănătate, 
aceasta fiind suportată de către bugetul de 
stat, în cuantumul prevăzut de lege.”  
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Statul trebuie să suporte cheltuielile 
pentru aceste categorii (femei, copii care 
au nevoi speciale de servicii medicale) 
pentru ca diferenţele de cheltuieli privind  
asistenţa medicală să nu fie suportate de 
ceilalţi contribuabili, în condiţiile în care 
resursele financiare ale sistemului de 
sănătate sunt insuficiente. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Amendamentul propus echivalează cu 
scoaterea beneficiarilor O.U.G. 
nr.148/2005 din categoria persoanelor 
asigurate conform O.U.G. nr.158/2005 
privind concediul şi indemnizaţiile de 
asigurări sociale de sănătate. 
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Articolul 20, alineatul (4) 
 
(4) Modalităţile de plată a drepturilor 
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă 
se stabilesc prin norme, aprobate prin 
ordin al ministrului muncii, solidarităţii 
sociale şi familiei.  
 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi propune abrogarea alineatului (4) al 
articolului 20. 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Prevederile privind Normele
metodologice se regasesc la art.26 din 
OUG. 
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b) Argumente pentru respingere: 
S-a considerat corect textul reformulat şi 
aprobat de comisie, poziţia 24 de la 
amendamente admise, întrucât ministrul, 
fiind ordonator principal de credite, poate 
aproba prin ordin aceste modalităţi de 
plată. 
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Articolul 24, alineatul (3) 
 
(3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin. 
(1) şi (2) drepturile prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se acordă 
de la data de 1 ianuarie 2006, dacă cererea 
a fost depusă în termen de 90 de zile 
lucrătoare de la acea dată, respectiv de la 
data cererii, dacă cererea a fost depusă 
după acest termen. 
 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi propune reformularea textului alin.(3) 
al art.24 după cum urmează: 
“(3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin.(1) 
şi (2) drepturile prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se acordă de la 
data de la 1 ianuarie 2006.”  
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru ca beneficiarii drepturilor 
prevăzute de lege să nu fie afectaţi 
financiar prin condiţionarea de un termen 
limită. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Se consideră destul de largi termenele 
prevăzute în O.U.G. şi nerespectarea lor 
trebuie să fie privită şi ca o sancţiune a 
persoanei dezinteresată de aceste 
drepturi. Nu poate fi vorba de pierderea 
lor pentru viitor. 
 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
22 

 
Articolul 24, alineatul (3) 
 
(3) În situaţia persoanelor prevăzute la 
alin.(1) şi (2) drepturile prevăzute de 
prezenta ordonanţă de urgenţă se cuvin şi 
se acordă de la data de 1 ianuarie 2006, 
dacă cererea a fost depusă în termen de 90 
de zile lucrătoare de la acea dată, respectiv 
de la data cererii, dacă cererea a fost 
depusă după acest termen. 

 
D-nele deputat Minodora Cliveti, Doina 
Dreţcanu şi Cornelia Ardelean propun 
reformularea textului alin.(3) al art.24 după 
cum urmează: 
„(3) În situaţia persoanelor prevăzute la alin.(1) 
şi (2) drepturile prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă se cuvin şi se acordă de la 
data de 1 ianuarie 2006, respectiv de la data 
cererii, dacă cererea a fost depusă după acest 
termen.” 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru ca beneficiarii drepturilor 
prevăzute de lege să nu fie condiţionaţi 
de un termen limită 
 
b) Argumente pentru respingere: 
Textul propus este defavorabil actualilor 
beneficiari, întrucât textul din O.U.G. 
acordă un termen de 90 de zile pentru a 
putea beneficia de drepturi de la 1 
ianuarie 2006, în timp ce prin eliminarea 
textului nu se acordă nici un astfel de 
termen pentru a beneficia de drepturi de 
la 1 ianuarie 2006. 
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Articolul 29, alineatele (2), (3) şi (4) 
 
(2) În situaţia persoanelor prevăzute la 
alin.(1), fondurile necesare plăţii 
drepturilor prevăzute de prezenta 
ordonanţă de urgenţă şi cheltuielile 
administrative se asigură din bugetul de 
stat, prin bugetele ministerelor şi 
instituţiilor din sectorul de apărare, ordine 
publică şi siguranţă naţională.  
(3) Pentru perioada cât o persoană dintre 
cele prevăzute la alin. (1) beneficiază de 
concediu pentru creşterea copilului, la 
stabilirea drepturilor de pensie şi a altor 
drepturi acordate potrivit legii se are în 
vedere solda brută lunară, respectiv salariul 
de bază al funcţionarilor publici cu statut 
special, actualizate.  
(4) Modalităţile de depunere şi de 
soluţionare a cererilor de acordare a 
drepturilor, în situaţia persoanelor 
prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin 
norme interne, aprobate de conducătorii 
autorităţilor şi instituţiilor publice 
prevăzute la alin.(1). 
 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi propune abrogarea alineatelor (2) – 
(4) ale articolul 29. 
 
 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a se asigura un sistem unitar de 
acordare şi de plată a drepturilor.   
 
b) Argumente pentru respingere: 
Aceste dispoziţii organizatorice sunt 
absolut necesare pentru clarificarea 
modalităţii de plată a acestor categorii de 
beneficiari. 
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Art. 30. - Se autorizează Ministerul 
Finanţelor Publice, la propunerea 
ordonatorilor principali de credite, să 
introducă modificările ce decurg din 
aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe 

 
Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei 
şi bărbaţi propune reformularea textului după 
cum urmează: 
“Art.30. - Se autorizează Ministerul Finanţelor 
Publice să introducă modificările ce decurg din 

 
a) Argumente pentru susţinere: 
Pentru a fi în concordanţă cu prevederile 
articolului anterior. 
 
b) Argumente pentru respingere: 
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de urgenţă în volumul şi în structura 
bugetului de stat, respectiv ale bugetului 
asigurărilor sociale de stat pentru anul 
2006.  
 

aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de 
urgenţă în volumul şi în structura bugetului de 
stat, respectiv ale bugetului asigurărilor sociale 
de stat pentru anul 2006.” 
 

Dispoziţiile organizatorice referitoare la 
modalităţile de plată a acestor categorii 
de beneficiari impune menţinerea acestei 
prevederi. 

 
 Comisia a propus aprobarea proiectului în forma propusă în prezentul raport, cu unanimitate de voturi. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 Stelian DUŢU      Pavel TODORAN 

 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Elena ANGHEL 
Expert Sorina Steliana SZABO 
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