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AVIZ 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor 

 
 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia 

juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de Lege pentru 
modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, trimis cu adresa nr. P.l. x. 569 din 3 septembrie 2015 şi 
înregistrată cu nr. 4c-11/1041 din 7 septembrie 2015. 

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) 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 adoptat proiectul de lege în şedinţa din 1 
septembrie 2015. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, comisia a dezbătut 
proiectul de lege  în şedinţa din 6 octombrie 2015. 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art.2 alin.(3) din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, 
aprobată cu modificări prin Legea nr.132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, urmărindu-se 
stabilirea plafonului maxim al indemnizaţiei de creştere a copilului, pentru primul an la cel mult 6,8 ISR, 
iar în al doilea an la 2,4 ISR. 

 Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus avizării, expunerea de motive şi avizul 
favorabil al Consiliului Legislativ nr.240/13.03.2015.  

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate  de 
voturi, avizarea negativă a proiectului de lege, deoarece sunt încălcate prevederile art 138 alin.(5) din 
Constituţia României, republicată. 

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