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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
R A P O R T 

asupra propunerii legislative pentru completarea  Ordonanţei 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 pentru muncă şi protecţie socială a fost 

sesizată, prin adresa nr. Plx 587/2013 din 16 decembrie 2013, cu 

dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.483/31.05.2013) 

• avizul negativ al Consiliului Economic şi Social (nr.1506/16.05.2013) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/1559/12.02.2014) 

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

bărbaţi (nr.4c-17/129/04.02.2014) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.4c-2/758/4.02.2014) 
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• avizul negativ al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-8/8/5.02.2014) 

• punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.1306/25.07.2013). 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 cu un nou articol, în 

sensul acordării, lunar, din bugetul asigurărilor sociale de stat, a unei 

sume de bani, echivalentă cu salariul minim pe economie, pentru unul 

dintre bunicii copilului aflat în îngrijirea acestuia, în situaţia în care părinţii 

se întorc în activitate înainte ca respectivul copil să împlinească vârsta de 

2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap. 

 

Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 

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

 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 29 septembrie 

2015 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, doamna Mihaela Grecu – director în cadrul 

Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 

La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 10 

decembrie 2013. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

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

Deputaţilor.  
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative din următoarele 

considerente: 

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 reglementează 

concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copilului, transpunând în 

legislaţia naţională Directiva 2010/18/UE a Consiliului din 8 martie 2010 

de punere în aplicare a Acordului –cadru revizuit privind concediul pentru 

creşterea copilului încheiat de BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP şi CES şi 

de abrogare a Directivei 96/34/CE. 

- pe lângă concediul şi indemnizaţia aferentă acestuia, actul 

normativ reglementează şi acordarea unui stimulent de inserţie în valoare 

de 500 de lei/lună (1 ISR) pentru părinţii care se întorc în activitate înainte 

de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani. Acest stimulent poate fi 

folosit de către părinţi pentru acoperirea cheltuielilor cu supravegherea, 

îngrijirea şi educarea copilului, putând fi acordat persoanei sau bunicilor 

care se oferă să îngrijească copilul. Drept urmare instituirea unei alocaţii 

suplimentare acordate altei persoane decât părintele nu poate face 

obiectul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010, care 

reglementează drepturile acordate părinţilor în materie de creştere a 

copilului. 

 

 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 

 Adrian Solomon    Mihăiţă Găină 

 

 

 

 

 
Întocmit, 

Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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