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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 26 septembrie 2011 

Nr. 27/573 
 
 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative privind modificarea Ordonanţei de 

Urgenţă nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 658/2011 din 22 noiembrie 2011, cu dezbaterea pe fond, 

în procedură obişnuită, a propunerii legislative privind modificarea 

Ordonanţei de Urgenţă nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.576/23.05.2011) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/1118/23.11.2011)  

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

bărbaţi(nr.37/670/30.11.2011) 

• avizul negativ al Comisiei pentru sănătate şi 

familie(nr.28/299/21.12.2011) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi 

bănci(nr.22/536/20.12.2011) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.5217/DRP/14.08.2012). 
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

Ordonanţei de Urgenţă nr.111 din 8 decembrie 2010 privind concediul şi 

indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, în vederea amânării datei de 

aplicare a actului normativ de bază, respectiv, de la 1 ianuarie 2011 la 1 

octombrie 2011. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea, 

deoarece adoptarea soluţiei legislative propuse ar genera un efort bugetar 

suplimentar pentru anul 2011.  

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată.  

 

La lucrările comisiei care au avut loc în data de 26 septembrie 2012, 

au fost prezenţi 21 deputaţi, din totalul de 23 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost aprobat cu majoritate de voturi. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 

14.11.2011.  

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 

 
PREŞEDINTE,      SECRETAR, 

 Maria Eugenia BARNA        Kerekes Karoly  
         
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
Consilier parlamentar Decebal Stănescu 
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