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În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu 
modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre 
dezbatere şi avizare, cu propunerea legislativă privind contractarea serviciilor sociale, trimisă cu adresa 
nr. Pl-x 421 din 20 iunie 2011, înregistrată cu nr.31/659 din 21 iunie 2011. 

Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 15 iunie 2011, în calitate de primă 
Cameră sesizată. 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, în conformitate cu dispoziţiile art. 75 alin. (1) şi 
(3) din Constituţia României, republicată şi art. 92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare.  

Iniţiativa legislativă are ca obiect de reglementare contractarea serviciilor sociale în vederea 
creării cadrului legislativ necesar pentru furnizarea de servicii sociale de calitate pentru toate categoriile 
de beneficiari aflaţi în situaţii de dificultate sau de risc, în condiţii de eficienţă şi eficacitate sporite, 
stimulând în acelaşi timp incluziunea socială a tuturor grupurilor vulnerabile. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a dezbătut propunerea legislativă în 
şedinţa din 28 iunie 2011. 

Membrii Comisiei au examinat iniţiativa legislativă supusă avizării, expunerea de motive, 
punctul de vedere al Guvernului României, transmis prin adresa cu nr.821 din 5 aprilie 2011, conform 
căruia Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative şi avizul negativ al Consiliului 
Legislativ, aviz cu nr.221 din 2 martie 2011. 

În urma dezbaterilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a hotărât, cu unanimitate de 
voturi, avizarea negativă a propunerii legislative întrucât domeniul avut în vedere de iniţiativa 
legislativa este deja reglementat, iar o nouă intervenţie legislativă ar trebui fie să modifice cadrul 
existent, fie să îl abroge şi să-l înlocuiască cu o nouă reglementare. Prin adoptarea acestui proiect s-ar 
crea un paralelism legislativ, încălcându-se astfel prevederile dispoziţiilor art.14 alin.(1) şi ale art.16 din 
Legea nr.24/2000, republicată, care reglementează ca fiind obligatorie evitarea instituirii aceloraşi 
reglementări în două acte normative diferite, de acelaşi nivel şi având acelaşi obiect. 

În raport de obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă face parte din categoria 
legilor ordinare, întrucât abrogă Legea nr.263/2007, adoptată ca lege organică.. 

 
                             PREŞEDINTE,                                       SECRETAR, 
                               Daniel Buda                                    Gabriel Andronache 
 
 
 
 
 
 
Consilier parlamentar, 
Rodica Penescu 
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