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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA  DEPUTATILOR 

 
 
Comisia pentru munca si protectie sociala    Nr.27/334/20 noiembrie 2003 
 
 
 

RAPORT 
asupra propunerii legislative privind modificarea si completarea  

Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat 
 
 

 
 În conformitate cu prevederile art.89 din Regulamentul Camerei Deputatilor, Comisia pentru 
munca si protectie sociala a fost sesizata pentru dezbatere pe fond cu propunerea legislativa privind 
modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, trimisa cu adresa nr.334 
din 25 august 2003. 
 
 La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele primite de la Consiliul 
Legislativ, Comisia pentru drepturile omului, culte si problemele minoritatilor nationale, precum si 
punctul de vedere al Guvernului. 

 
Comisia a fost sesizata cu dezbaterea si avizarea propunerii legislative mai sus mentionata în 

procedura obisnuita. 
 
Propunerea legislativa face parte din categoria legilor organice, conform prevederilor 

constitutionale, si are ca obiect de reglementare modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat. 

 
Comisia propune Plenului respingerea propunerii legislative din urmatoarele considerente: 

1. Solutiile legislative propuse conduc la cresterea numarului de beneficiari ai Legii 
nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceasta crestere se realizeaza 
conform propunerii legislative atât prin excluderea din calcul, la stabilirea venitului net al 
familiei în nevoie, a tuturor tipurilor de alocatii cu caracter permanent, a burselor acordate 
elevilor si studentilor, precum si prin neluarea în considerare a bunurilor familiale 
considerate uzate si drept urmare, improprii pentru sporirea veniturilor. 

2. Prin eliminarea din calcul a unor prevederi referitoare la stabilirea calitatii de beneficiar al 
venitului minim garantat, se sporeste numarul de asistati social, încurajându-se obtinerea de 
venituri prin nemunca. 

3. Nu este indicata sursa de finantare a solutiilor mai sus mentionate, fapt ce conduce la 
modificarea cheltuielilor aferente prevazute în buget. 

4. Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, în urma monitorizarii efectelor Legii 
nr.416/2001, are în vedere modificarea acesteia. De aceea, nu consideram oportuna tratarea 
separata pe articole a prevederilor legii mai sus mentionate, urmând ca reglementarile 
initiativei legislative sa fie luate în considerare ca eventuale amendamente la dezbaterea 
proiectului Guvernului. 
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La lucrarile comisiei au fost prezenti 19 deputati, din totalul de 21 membri ai comisiei. 
Prezentul raport a fost adoptat cu majoritate din voturile celor prezenti. 
 
În urma dezbaterii propunerii legislative în sedinta din 18 noiembrie 2003, Comisia propune 

respingerea acesteia cu 12 voturi pentru si 4 abtineri. 
 
 
 
VICEPRESEDINTE,   SECRETAR, 
Dumitru BUZATU   Ion MÎNZÎNA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Expert Monica Rallu CURTA 


