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    Vă înaintăm, alăturat, raportul comun asupra propunerii legislative 
pentru susţinerea creşterii natalităţii , trimis spre dezbatere în fond cu adresa nr. 
PLx.439 din 4 noiembrie 2013, înregistrat la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci 
sub nr. 4c-2/583 din 5 noiembrie 2013 şi la Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
sub nr. 4c-7/620 din data de 5 noiembrie 2013, Camera Deputaţilor fiind Cameră 
decizională.  

În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 
categoria legilor ordinare. 
 
 
 
 
 
      PREŞEDINTE,        PREŞEDINTE, 

 
Gheorghe DRAGOMIR            Florin IORDACHE 
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RAPORT COMUN 

asupra propunerii legislative pentru susţinerea creşterii natalităţii 
 

 
 

 
            În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget finanţe şi bănci şi Comisia pentru 
muncă şi protecţie socială, au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu propunerea 
legislativă pentru susţinerea creşterii natalităţii,  trimis cu adresa nr. 
PLx.439/2013 din 4 noiembrie 2013, înregistrat la Comisia pentru buget, finanţe şi 
bănci sub nr. 4c-2/583 din 5 noiembrie 2013 şi la Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială sub nr. 4c-7/620 din data de 5 noiembrie 2013. 
 

Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 alin. (9) pct. 1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră decizională. 

 
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea 

legislativă în şedinţa din 29 octombrie 2013. 
 

    Consiliul Legislativ, prin avizul nr. 559 din 17 iunie 2013, a avizat 
favorabil propunerea legislativă.  

 
Consiliul Economic şi Social, prin avizul nr.1724 din 4 iunie 2013, a avizat 

negativ propunerea legislativă. 
 
     Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare 

măsuri de susţinere a creşterii natalităţii. Măsurile preconizate în vederea realizării 
acestui obiectiv sunt: scutirea de impozit pe veniturile din salarii, scutirea de la plata 
impozitului pentru o singură clădire şi un singur teren şi subvenţionarea, de la bugetul 
de stat, a dobânzii la un singur credit ipotecar în valoare de maxim 50.000 euro, 



facilităţi de care urmează să beneficieze, fără discriminare, orice cetăţean român care 
este părintele natural a cel puţin 3 copii. 

 
     Conform art.61 şi art.63 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat,  

propunerea legislativă a fost dezbătută în şedinţe separate, în data de 9.12.2013. 
 

     Din totalul de 33 de membri ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au 
fost prezenţi la dezbateri 29 deputaţi, iar la Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială au participat la dezbateri 25 de membri din totalul de 25 deputaţi. 

 
În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din 

categoria legilor ordinare. 
 
In conformitate cu prevederile art. 54 şi 55 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, la dezbaterea propunerii legislative au participat, în calitate de 
invitaţi, la Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, din partea Ministerului Finanţelor 
Publice domnul Dan Manolescu, secretar de stat, iar la Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială, doamna Mihaela Grecu, director în cadrul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale. 

 
    În urma examinării iniţiativei legislative şi a opiniilor exprimate, membrii 

celor două Comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună spre dezbatere şi 
adoptare Plenului Camerei Deputaţilor propunerea de respingere  a iniţiativei 
legislative deoarece aceasta crează un tratament discriminatoriu nu numai între 
categoriile de părinţi, întrucât vizează acordarea de facilităţi numai părinţilor naturali, 
ci şi între persoanele beneficiare atât în functie de numărul de copii, cât şi în funcţie 
de categoria de venit pe care o realizează acestea. 
 
 
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
 

Gheorghe DRAGOMIR 
 

SECRETAR, 
 

Mihai Aurel DONŢU 

PREŞEDINTE, 
 

Florin IORDACHE 
 

SECRETAR, 
 

Mihăiţă GĂINĂ 
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