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PARLAMENTUL ROMANIEI

SENATUL

Comisia pentru munca, familie 

§\ protec^e sociala
Nr.XXVII/352/03.12.2019

RAPORT
la

Propunerea legislativa privind acordarea unui ajutorfinanciarfamiliilor
pentru plata serviciului de bona 

(L555/2019)

In conformitate cu prevederile art.70 din Regulamentul Senatului, 
republicat, cu modificarile §i completarile ulterioare, Comisia pentru munca, 
familie §i protecjie sociala, prin adresa nr. L555/2019, a fost sesizata de catre 
Biroul permanent al Senatului, in vederea dezbaterii elaborarii raportului, 
asupra Propunerii legislative privind acordarea unui ajutor financiar 
familiilor pentru plata serviciului de bond, inijiata de Racuci Claudiu-Vasile - 
deputat PNL; Roman Florin-Claudiu - deputat PNL; Solomon Adrian - deputat 
PSD.

Propunerea legislativa are ca obiect de reglementarea acordarii parinjilor 
sau reprezentantului legal al copilului, a unui ajutor financiar pentru plata 
serviciului de bona. Suma propusa se va acorda in mod diferentiat, in funcfie de 
venitui lunar net pe membru de familie, cuantumul maxim al ajutorului fiind 
echivalentul a 150 de EURO pentru fiecare copil de varsta antepre§colara.

Consiliul Legislativ a transmis avizul favorabil cu nr. 886/22.10.2019.
Comisia pentru buget, finance, activitate bancara ^i pia{:a de capital §i 

Comisia pentru drepturile omului, egalitate de ^anse, culte ^i minoritaji au 
transmis avize negative.

In urma finalizarii dezbaterilor, in ^edinja din data de 03 decembrie a.c., 
membrii comisiei au hotarat, cu unanimitatea votuhlor senatorilor prezenfi,
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intocmirea unui raport de admitere, avand in vedere necesitatea cresterii 
natalitatii prin sprijinirea pe de-o parte a parintilor care se mtorc la locul de 
munca; iar pe de alta parte a serviciilor prestate de bone.

In consecinja, Comisia pentru munca, familie $1 protecjie sociala supune 
spre dezbatere §i adoptare, plenului Senatului, raportul de admitere a 
propuneril legislative.

in raport cu obiectui de reglementare, propunerea legislativa face parte 
din categoria legilor organice §i urmeaza a fi adoptata in conformitate cu 
prevederile art.76 alin.(l) din Constitujia Romaniei, republicata.

Potrivit art.75 alln.[l] din Constitufia Romaniei; republicata, §i ale art.92 
alin.(73 pet. 2 din Regulamentul Senatului, republicat, cu modificarile si 
completarile ulterioare, Senatui este prima Camera sesizata.

Pre^edinte, Secretar,

Senator Ion ROTARU Senator Florian-Dorel BODOG
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