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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 

 

 
Bucureşti, 14 iunie 2018 

Nr. 4c-7/471 
 

 
RAPORT 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţã a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative 

 

 

 
În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completăruile ulterioare, 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa 
nr.PLx 252/2018 din 25 aprilie 2018, cu dezbaterea pe fond, în 
procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei 

de urgenţã a Guvernului nr.15/2018 pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a analizat: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.181/8.03.2018) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.999/06.03.2018)  
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/237/09.05.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie  

(nr.4c-8/189/15.05.2018) 
• avizul favorabil al Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/258/09.05.2018) 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2018, care prevede modificarea 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi 
indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, modificarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, precum şi modificarea şi 
completarea Legii nr.273/2004 privind procedura adopţiei, urmărindu-se, 
în principal, corelarea prevederilor actelor normative asupra cărora se 
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intervine cu ultimele modificări aduse Legii nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, în domeniul contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate. 

 

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

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa din 12 iunie 2018 au 
participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale 
domnul Nicea Mergeani, Secretar de Stat şi doamna Mihaela Grecu, 
director. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din 

totalul de 22 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (4 abţineri). 
 
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 23 aprilie 

2018. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor.  
  

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată. 

  
 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Violeta Răduţ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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