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La lucrările comisiei sunt prezenţi 19 deputaţi, 

neînregistrându-se absenţe. 

Lucrările şedinţei sunt conduse de doamna deputat Rodica 

Nassar, preşedintele comisiei. 

Comisia a adoptat cu 19 voturi pentru următoarea ordine de zi: 

1. Dezbateri în vederea avizării asupra propunerii legislative 

pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.148/2005 

privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl-x 342/2009). 

2. Diverse. 

3. Studiu individual. 

 

La primul punct al ordinii de zi, Comisia pentru sănătate şi 

familie a procedat la examinarea, în vederea avizării, a propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului (Pl-x 

342/2009), respinsă de către Senat în şedinţa din 24 iunie 2009. 

D-na.dep.Rodica Nassar, preşedintele comisiei arată că 

propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi 



completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2005 privind 

susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr.7/2007, cu modificările ulterioare, în sensul 

acordării indemnizaţiei lunare pentru fiecare copil în parte, în cazul 

gemenilor sau tripleţilor, precum şi acordarea concediului pentru 

creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu 

handicap, de până la 3 ani, şi a indemnizaţiei lunare aferente, părintelui 

supravieţuitor, în cazul în care părintele beneficiar al acestor drepturi 

decedează. 

Dl.dep.Derzsi Akos, în calitate de iniţiator, menţionează că, 

prin propunerea legislativă aflată în discuţie se propune introducerea, la 

art.5, a unui nou alineat, cu următorul cuprins:  

„(4) În cazul în care intervine decesul unuia dintre părinţi care 

îndeplinea condiţiile pentru a beneficia de concediu şi de indemnizaţie, 

iar celălalt părinte nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta 

ordonanţă acesta are dreptul să beneficieze de concediu şi de 

indemnizaţie în urma părintelui decedat”. 

Dl.dep.Ion Burnei, informează pe cei prezenţi asupra 

punctului de vedere exprimat, în scris, de către Guvern, care nu susţine 

adoptarea acestei propuneri legislative. În opinia domniei sale, o parte 

dintre prevederile propuse se regăsesc în Legea nr.257/2008, precum şi 

într-o mai veche iniţiativă legislativă (BP.18/2009) cu acelaşi obiect de 

reglementare, asupra căreia Guvernul şi-a exprimat un punct de vedere 

favorabil. 

Dl.dep.Petre Movilă subliniază, referitor la propunerea 

conform căreia urmează să se acorde indemnizaţia celuilalt părinte în 

cazul în care intervine decesul părintelui care îndeplinea condiţiile 

privitoare la acordarea concediului şi a indemnizaţiei, că, potrivit 

Directivei nr.96/34/CEE dreptul unuia dintre părinţi nu poate fi transferat 
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celuilalt părinte care nu îndeplineşte condiţiile pentru acordarea 

indemnizaţiei, deoarece dreptul la indemnizaţie este un drept individual 

ce nu poate fi transferat altei persoane, indiferent de natura situaţiei. 

Dl.dep.dr.Cristian Horia se pronunţă pentru avizarea 

favorabilă a acestei propuneri legislative. 

În urma celor menţionate Comisia pentru sănătate şi familie  

hotărăşte, cu majoritate de voturi, amânarea dezbaterilor propunerii 

legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă 

nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, până 

la viitoarea şedinţă a comisiei. 

 

La punctul al doilea „Diverse” al ordinii de zi, Comisia a luat în 

discuţie unele probleme privind activitatea sa curentă. 

 

La punctul al treilea al ordinii de zi, membrii comisiei au 

efectuat studiu individual asupra iniţiativelor legislative aflate pe agenda 

de lucru a comisiei. 

 

 
 
 

 
PREŞEDINTE, 

RODICA NASSAR 
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