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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 

Bucureşti, 13 decembrie 2010 
Nr. 27/823 

 
 

RAPORT  
asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  

(Plx 681/2010) 
asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  

(Plx 503/2010) 
şi asupra propunerii legislative pentru abrogarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

(Plx 739/2010) 
 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi art.115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi 
protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă a proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, a propunerii legislative pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat şi a propunerii legislative pentru 
abrogarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, trimise comisiei prin adresele nr.PLx 681 din 22 noiembrie 
2010, Plx 503 din 9 noiembrie 2010 şi Plx 739 din 29 noiembrie 2010. 

 
Pentru respectarea normelor de tehnică legislativă, evitarea paralelismelor în reglementare şi adoptarea unor 

soluţii legislative echitabile, membrii comisiei au hotărât conexarea celor trei iniţiative legislative. 
 

 



 La întocmirea prezentului raport, în conformitate cu prevederilor art.68 alin.(1) din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia a avut în vedere: 

• avizele Consiliului Legislativ (nr.1055/19.08.2010, 306/26.03.2010 şi nr.783/21.06.2010) 
• avizul Consiliului Economic şi Social (nr.1487/28.06.2010) 
• avizele Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.31/1051/07.12.2010, 31/869/16.11.2010) 
• avizele Comisiei pentru administraţie publică, amenajarea teritoriului şi echilibru ecologic 

(nr.26/1735/08.12.2010, 26/1641/16.11.2010) 
• avizul Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.22/495/17.11.2010) 
• avizul Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.37/852/30.11.2010) 
• punctele de vedere ale Guvernului (nr.1395/31.05.2010 şi 2077/09.08.2010) 

 
Iniţiativele legislative au ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind 

venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 
Astfel, prin proiectul de lege cu nr. PLx 681/2010 se prevede modificarea şi completarea cadrului legal existent, în 

scopul îmbunătăţirii cadrului juridic cu privire la drepturile de care beneficiază persoanele singure şi familiile sărace 
lipsite de mijloace de subzistenţă. 

Prin propunerea legislativă cu nr. Plx 503/2010 se prevede modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 în 
sensul acordării de ajutoare de urgenţă din partea statului român familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de 
necesitate, cauzate de decesul unor membri ai familiei sau unor rude, pe teritoriul altor state, în timpul exercitării unor 
misiuni, salvării vieţii altor persoane, efectuării unor călătorii sau desfăşurării unor activităţi legale, în vederea 
repatrierii corpurilor acestora. 

Prin propunerea legislativă cu nr. Plx 739/2010  se propune abrogarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea cu amendamente a proiectului de lege cu nr. PLx 
681/2010  şi respingerea iniţiativelor legislative cu nr. Plx 503/2010 şi Plx 739/2010. 
 

Atât proiectul de lege cât şi propunerile legislative fac parte din categoria legilor organice, conform prevederilor 
art.73 alin.(3)  din Constituţia României, republicată. 
 

La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 13 decembrie 2010 a participat, în conformitate cu 
prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, domnul Nicolae Ivăşchescu – Secretar de Stat, 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. 
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La lucrările comisiei au fost prezenţi 24 deputaţi, din totalul de 29 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (15 voturi pentru). 

 
Atât proiectul de lege cât şi propunerile legislative au fost respinse de Senat în şedinţele din 15 septembrie 

2010, 17 noiembrie 2010 şi, respectiv, 24 noiembrie 2010. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 
şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  
 
 În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea cu modificări a proiectului de lege cu nr. PLx 681/2010, 
după cum urmează:  
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I. Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
1.  

__ 
 
Titlul legii 
 

Lege pentru modificarea şi 
completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat 

 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
Art.I. – Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României nr.401, Partea I, din 20 
iulie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

 
Art.I. – Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.401 din 
20 iulie 2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

3.    
  
  
  
  
Art.2. - (1) În sensul prezentei 
legi, termenul familie 
desemnează soţul şi soţia sau 
soţul, soţia şi copiii lor 
necăsătoriţi, care au 

__ 

1. La articolul 2, alineatele 
(1), (2), (4) şi (6) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins:  
“Art.2. - (1) În sensul prezentei 
legi, termenul familie 
desemnează soţul şi soţia sau 
soţul, soţia şi copiii lor 
necăsătoriţi, aflaţi în 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru punerea de acord 
a sintagmelor şi 
definiţiilor utilizate în 
textul de lege cu cele 
utilizate în normele de 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
domiciliul ori reşedinţa 
comună prevăzută în actele 
de identitate şi gospodăresc 
împreună. 

întreţinerea acestora, care 
locuiesc şi gospodăresc 
împreună.  

(2) Se consideră familie şi 
persoana care locuieşte şi 
gospodăreşte împreună cu 
copiii aflaţi în întreţinerea sa şi 
se află în una dintre 
următoarele situaţii: 

 

a) este necăsătorită; 
b) este văduvă; 
c) este divorţată; 
d) al cărei soţ/soţie este 
declarat/declarată dispărut/ 
dispărută prin hotărâre 
judecătorească; 
e) nu a împlinit vârsta de 18 ani 
şi se află în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a)-d). 

(2) Se consideră familie şi 
persoana care locuieşte 
împreună cu copiii aflaţi în 
întreţinerea sa şi se află în una 
dintre următoarele situaţii: 
a) este necăsătorită; 
b) este văduvă; 
c) este divorţată; 
d) al cărei soţ/soţie este 
declarat/declarată dispărut/ 
dispărută prin hotărâre 
judecătorească; 
e) nu a împlinit vârsta de 18 ani 
şi se află în una dintre situaţiile 
prevăzute la lit. a)-d). 
 
 
(3) Se consideră familie şi fraţii 
fără copii, care gospodăresc 
împreună şi care nu au 
domiciliul sau reşedinţa comună 
cu părinţii. 
 
(4) În sensul alin.(1) se 
asimilează termenului familie 
bărbatul şi femeia necăsătoriţi, 
cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre 
ei, care locuiesc şi gospodăresc 
împreună. 

 

aplicare  

............................................ 
 
 
 
 
 
(4) În sensul alin.(1) se 
asimilează termenului familie 
bărbatul şi femeia necăsătoriţi, 
cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre 
ei, aflaţi în întreţinerea 
acestora, care locuiesc şi 

 
5/41 



Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
gospodăresc împreună.  

(5) Prin termenul copil se 
înţelege copilul provenit din 
căsătoria soţilor, copilul unuia 
dintre soţi, copilul adoptat, 
precum şi copilul dat în 
plasament familiei sau 
persoanei ori pentru care s-a 
instituit tutela sau curatela, 
potrivit legii. 
 
(6) Prin termenul persoană 
singură se înţelege persoana 
care a împlinit vârsta de 18 ani, 
locuieşte şi se gospodăreşte 
singură. 
 
 
(7) Beneficiază de 
reglementările prezentei legi şi 
familiile sau persoanele singure, 
cetăţeni ai altor state sau 
apatrizi, care au reşedinţa sau, 
după caz, domiciliul în România, 
în condiţiile legislaţiei române. 
 

 
............................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6) Prin termenul persoană 
singură se înţelege persoana 
care a împlinit vârsta de 18 ani, 
care locuieşte singură şi nu 
se mai află în întreţinerea 
părinţilor.” 
 
............................................ 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 

4.  
Art.6, alin.(7) şi (8) 
 
 
 
 
 

 
1. Alineatele (7) şi (8) ale 
articolului 6 se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
 
 

 
2. La articolul 6, alineatele 
(7) şi (8) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
(7) Primarii au obligaţia să 
întocmească un plan de acţiuni 
sau de lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de 
muncă prevăzute la alin. (2), să 
ţină evidenţa efectuării acestor 
ore şi să asigure instructajul 
privind normele de tehnica a 
securităţii muncii pentru toate 
persoanele care prestează 
acţiuni sau lucrări de interes 
local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(8) Primarul are obligaţia să 
afişeze lista cuprinzând 
beneficiarii de ajutor social, 
precum şi persoanele care 
urmează să efectueze acţiuni 
sau lucrări de interes local. 

 
„(7) Primarii au obligaţia să 
întocmească un plan de acţiuni 
sau de lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de 
muncă prevăzute la alin. (2), să 
ţină evidenţa efectuării acestor 
ore şi să asigure instructajul 
privind normele de tehnică a 
securităţii muncii pentru toate 
persoanele care prestează acţiuni 
sau lucrări de interes local. 
Planul de acţiuni sau lucrări 
de interes local se aprobă 
anual prin hotărâre a 
consiliului local. În funcţie de 
solicitările venite din partea 
instituţiilor partenere în 
organizarea şi evidenţa orelor 
de muncă, planul de acţiuni 
sau lucrări de interes local 
poate fi reactualizat pe 
parcursul anului şi aprobat 
prin hotărâre a consiliului 
local. 
(8) Primarul are obligaţia să 
afişeze planul de acţiuni sau 
de lucrări de interes local 
prevăzut la alin.(7), lista 
cuprinzând beneficiarii de ajutor 
social, precum şi persoanele care 
urmează să efectueze acţiuni sau 
lucrări de interes local.” 

 
Nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
5.  

__ 
 
__ 

 
3. La articolul 6, după 
alineatul (8) se introduce un 
nou alineat, alineatul (9), cu 
următorul cuprins: 
 
“(9) Documentele prevăzute 
la alin.(8) se transmit 
agenţiilor pentru prestaţii 
sociale judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, în 
luna următoare aprobării 
acestora prin hotărâre a 
consiliului local.” 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici  
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
Pentru a se avea o 
evidenţă a tipului de 
lucrări sau acţiuni 
desfăşurate de către 
primării cu ajutorul 
beneficiarilor de ajutor 
social şi pentru 
verificarea ulterioară a 
îndeplinirii acestor 
lucrări şi acţiuni. 

6.  
Art.7 alin.(2) 
 
(2) Agenţia teritorială pentru 
ocuparea forţei de muncă va 
transmite primarilor, în prima 
lună a fiecărui trimestru, 
tabelul nominal cu persoanele 
care sunt în căutarea unui loc 
de muncă ori au participat la 
serviciile pentru stimularea 
ocupării forţei de muncă şi de 
formare profesională oferite de 
aceste agenţii. 

  
4. La articolul 7, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“(2) Agenţia teritorială pentru 
ocuparea forţei de muncă va 
transmite primarilor, în prima 
zi a fiecărei luni, tabelul 
nominal cu persoanele care sunt 
în căutarea unui loc de muncă 
ori au participat la serviciile 
pentru stimularea ocupării forţei 
de muncă şi de formare 
profesională oferite de aceste 
agenţii.” 

 
 
 
 
Se urmăreşte 
responsabilizarea 
beneficiarului de ajutor 
social în vederea 
participării pe piaţa 
forţei de muncă.   
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
 

7.  
Art.72, lit.a) şi b) 
 
Art.72. - Face excepţie de la 
îndeplinirea obligaţiilor 
prevăzute la art. 6 alin. (2) şi a 
condiţiei prevăzute la art. 7 alin. 
(1) persoana aptă de muncă şi 
care se află în una dintre 
următoarele situaţii: 
a) asigură creşterea şi îngrijirea, 
potrivit legii, a unuia sau a mai 
multor copii în vârstă de până la 
7 ani şi până la 18 ani în cazul 
copilului cu handicap grav, 
accentuat sau mediu, dovedit 
prin certificat eliberat de 
Comisia pentru protecţia 
copilului; 
b) asigură îngrijirea, potrivit 
legii, a uneia sau a mai multor 
persoane cu handicap grav sau 
accentuat, dovedit prin 
certificat eliberat de Comisia 
de evaluare a persoanelor 
adulte cu handicap; 
........................................... 
 
 

 
2. La articolul 72, literele a) şi 
b) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
 
"a) asigură creşterea şi îngrijirea, 
potrivit legii, a unuia sau a mai 
multor copii în vârstă de până la 
7 ani şi până la 18 ani în cazul 
copilului cu handicap grav sau 
accentuat, dovedit prin certificat 
eliberat de Comisia pentru 
protecţia copilului; 
 
b) asigură îngrijirea uneia sau a 
mai multor persoane cu handicap 
grav sau accentuat, sau 
persoane vârstnice 
dependente care nu 
beneficiază de asistent 
personal sau îngrijitor la 
domiciliu, în condiţiile legii;" 

 
Devine punct 5 nemodificat  
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
8.   

Art.8, alin.(7) 
 
(7) Listele prevăzute la alin.(2) 
şi (3), precum şi limitele 
prevăzute la alin.(4) se 
actualizează anual prin hotărâre 
a Guvernului. 
 

 
6. La articolul 8, alineatul 
(7) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“(7) Listele prevăzute la alin.(2) 
şi (3), precum şi limitele 
prevăzute la alin.(4) se 
actualizează anual prin hotărâre 
a Guvernului. Consiliile locale, 
în funcţie de condiţiile 
specifice, au obligaţia de a 
aproba listele prevăzute la 
alin.(2)-(4).” 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Responsabilizarea 
tuturor primarilor în 
vederea întocmirii 
situaţiilor sus-
menţionate ţinând cont 
de faptul că în prezent 
nu există această 
obligativitate 
 
 

9.  
Art.12, alin.(5) 
 
(5) Creanţa beneficiarilor de 
ajutor social este o creanţă 
privilegiată. 
 

 
3. Alineatul (5) al articolului 
12 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(5) Primarul şi secretarul 
unităţii administrativ-
teritoriale răspund, în 
condiţiile legii, asupra 
realităţii şi legalităţii 
operaţiunilor de stabilire a 
dreptului la ajutorul social, 
inclusiv a cuantumului 
acestuia." 
 
 
 

 
Devine punct 7 nemodificat  

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
10.  

 
 
 
Art. 131. - (1) Plata ajutorului 
social şi data efectuării acesteia 
se stabilesc prin dispoziţie scrisă 
a primarului. 
 
 
 
 
(2) Plata ajutorului social se 
realizează, de regulă, prin 
stat de plată sau, după caz, 
pe bază de mandat poştal, în 
cont curent personal sau 
prin alte forme de plată 
stabilite de ordonatorul de 
credite, ţinându-se cont de 
solicitarea beneficiarului. 

 
4. Articolul 131 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„Art.131. - (1) Plata ajutorului 
social se asigură de către 
agenţiile pentru prestaţii 
sociale judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, 
denumite în continuare agenţii 
teritoriale, prin decizia 
directorului. 
(2) Emiterea deciziei 
prevăzută la alin.(1) are la 
bază dispoziţia primarului 
privind acordarea dreptului, 
însoţită de copia cererii de 
acordare a ajutorului social şi 
declaraţiei pe propria 
răspundere, precum şi copia 
fişei de calcul. Modelul 
deciziei se stabileşte prin 
normele metodologice. 
 
(3) Până la data de 5 a 
fiecărei luni, primarul are 
obligaţia de a transmite la 
agenţia teritorială, pentru 
luna anterioară, următoarele: 
a) documentele prevăzute la 
alin.(2) pentru noile drepturi 
de ajutor social stabilite, pe 
bază de borderou, al cărui 

 
8. Articolul 131 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
 
(1) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
(2) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preambul nemodificat  
 
 
 
 
a) nemodificat 
 
 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
model este prevăzut în 
normele 
metodologice; 
b) situaţia centralizatoare 
privind titularii ajutorului 
social şi sumele de plată. 
 
__ 
 
 
 
 
 
(4) Situaţia centralizatoare 
prevăzută la alin.(3) lit.b) 
reprezintă document de plată 
şi se transmite atât în 
original, semnat de primar, 
cât şi în format electronic. 
Modelul situaţiei 
centralizatoare este prevăzut 
în normele metodologice." 
 

 
 
 
b) nemodificat 
 
 
 
c) documentele privind 
situaţia lunară cu activităţile 
realizate din planul de 
acţiuni sau de lucrări de 
interes local. 
 
(4) nemodificat 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 

 
 
 
 
 
 
Monitorizarea efectuării 
orelor de muncă de 
către beneficiarii de 
ajutor social precum şi a 
situaţiei privind acţiunile 
sau lucrările de interes 
local; responsabilizarea 
primarilor în ceea ce 
priveşte întocmirea 
situaţiilor. 
 
 

11.  
__ 

 
5. După articolul 131 se 
introduce un nou articol, 
art.132, cu următorul cuprins: 
 
 
 
 
 
„Art.132 - (1) Plata ajutorului 

 
9. După articolul 131 se 
introduce un nou articol, 
articolul 132, cu următorul 
cuprins: 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
 
Nemodificat  

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
social se realizează, după caz, 
în funcţie de opţiunea 
beneficiarului, pe bază de 
mandat poştal, în cont curent 
personal sau în cont de card. 
(2) Prin excepţie de la 
prevederile alin.(1), pentru 
persoanele prevăzute la art.3 
alin.(2) se poate asigura plata 
ajutorului social prin stat de 
plată. Modul de organizare se 
stabileşte prin normele 
metodologice. 
(3) În cazul plăţii dreptului 
prin mandat poştal, 
cheltuielile pentru 
transmiterea drepturilor se 
stabilesc în condiţiile 
prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr.24/2007 
privind reglementarea unor 
măsuri financiar-fiscale în 
domeniul social şi al 
locuinţelor de serviciu, 
aprobată prin Legea 
nr.206/2007. 
(4) În cazul achitării 
ajutorului social în cont 
curent personal sau în cont de 
card, agenţiile teritoriale 
efectuează plata prin unităţile 
bancare pe bază de borderou, 
cu plata unui comision 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
bancar. 
(5) Comisionul bancar 
prevăzut la alin.(4) nu poate 
fi mai mare de 0,1% din 
dreptul achitat şi va fi stabilit, 
prin negociere, la nivel 
teritorial între agenţiile 
teritoriale şi unităţile 
bancare. 
(6) Fondurile necesare 
achitării cheltuielilor pentru 
transmiterea drepturilor şi a 
comisionului bancar pentru 
plata ajutorului social se 
suportă din bugetul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale din aceleaşi 
fonduri din care se suportă 
plata ajutorului social." 
 

12.  
 
 
 
Art.141. - (1) În vederea 
urmăririi respectării condiţiilor 
de acordare a dreptului la 
ajutorul social, primarii dispun 
efectuarea de anchete sociale la 
interval de 6 luni sau ori de câte 
ori este nevoie. 
 
 

 
6. Articolul 141 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
 
"Art.141. - (1) După stabilirea 
dreptului de ajutor social, 
titularul ajutorului social are 
obligaţia de a depune, din 6 în 6 
luni, la primăria localităţii sau, 
după caz, a sectorului 
municipiului Bucureşti, în a cărui 
rază teritorială îşi are domiciliul 
sau reşedinţa, o declaraţie pe 

 
10. Articolul 141 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  
"Art.141. - (1) După stabilirea 
dreptului de ajutor social, 
titularul ajutorului social are 
obligaţia de a depune, din 3 în 
3 luni, la primăria localităţii 
sau, după caz, a sectorului 
municipiului Bucureşti, în a cărui 
rază teritorială îşi are domiciliul 
sau reşedinţa, o declaraţie pe 

 
 
 
 
 
 
S-a diminuat perioada 
de verificare a actelor 
doveditoare privind 
componenţa familiei şi a 
veniturilor realizate de 
aceştia pentru o mai 
bună monitorizare şi 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 propria răspundere privind 

componenţa familiei şi veniturile 
realizate de membrii acesteia, 
însoţită de o adeverinţă eliberată 
de autoritatea competentă cu 
privire la veniturile realizate 
supuse impozitului pe venit. 
Modelul declaraţiei pe proprie 
răspundere este prevăzut în 
normele metodologice. 

propria răspundere privind 
componenţa familiei şi veniturile 
realizate de membrii acesteia, 
însoţită de o adeverinţă 
eliberată de autoritatea 
competentă cu privire la 
veniturile realizate supuse 
impozitului pe venit. Modelul 
declaraţiei pe proprie 
răspundere este prevăzut în 
normele metodologice. 

pentru reducerea fraudei 
în sistem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
(2) Personalul prevăzut la art.11 
alin.(3) verifică menţinerea 
condiţiilor de acordare a 
ajutorului social pe baza 
declaraţiei pe proprie răspundere 
şi a adeverinţei eliberată de 
autoritatea competentă, precum 
şi a informaţiilor ce vor fi 
furnizate de serviciul de 
specialitate al primăriei cu privire 
la bunurile mobile şi imobile 
deţinute de familia beneficiară. 
 
(3) În vederea urmăririi 
respectării condiţiilor de acordare 
a dreptului la ajutorul social, 
primarii dispun efectuarea de 
anchete sociale la interval de 12 
luni sau ori de câte ori este 
nevoie. 
 

 
(2) nemodificat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3) În vederea urmăririi 
respectării condiţiilor de 
acordare a dreptului la ajutorul 
social, primarii dispun 
efectuarea de anchete sociale la 
interval de 3 luni sau ori de 
câte ori este nevoie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu 
amendamentele 
anterioare. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În cazul în care se constată 
situaţii ce conduc la modificarea 
cuantumului sau la încetarea 
dreptului la ajutor social, 
primarul emite o nouă dispoziţie 
scrisă. 
 
(3) Modificarea cuantumului 
prevăzut sau încetarea dreptului 
se stabileşte începând cu luna 
următoare celei în care s-a 
efectuat ancheta socială. 
 
 
 
 
 

 
(4) În cazul în care solicitantul 
refuză să furnizeze informaţiile 
necesare pentru întocmirea 
anchetei sociale prevăzută la 
alin.(3), devin aplicabile 
prevederile art.11 alin.(6). 
(5) Neîndeplinirea de către 
titularul ajutorului social a 
obligaţiei prevăzută la alin.(1) 
atrage suspendarea dreptului la 
ajutorul social începând cu luna 
următoare celei în care s-a 
constatat neîndeplinirea 
obligaţiei, prin dispoziţie a 
primarului. 
(6) În cazul în care se constată 
situaţii ce conduc la modificarea 
cuantumului, suspendarea sau 
încetarea dreptului la ajutor 
social, primarul emite o nouă 
dispoziţie scrisă." 
 
__ 

 
(4), (5) şi (6) nemodificate  
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
13.   

7. Alineatul (3) al articolului 
15 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

 
 
 
Art.15. - (1) Persoanele apte de 
muncă pentru care se acordă 
ajutorul social au obligaţia să 
dovedească cu acte, din 3 în 3 
luni, că îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 7 alin. (1). 
 
(2) Agenţia teritorială pentru 
ocuparea forţei de muncă şi 
Oficiul pentru Migraţia Forţei 
de Muncă vor transmite 
primarilor, în prima lună a 
fiecărui trimestru, tabelul 
nominal cu persoanele din 
familiile beneficiare de ajutor 
social care s-au încadrat în 
muncă, au refuzat un loc de 
muncă oferit şi, respectiv, care 
au plecat cu contract de muncă 
în străinătate. 
(3) Neîndeplinirea obligaţiilor 
prevăzute la alin.(1) atrage 
suspendarea plăţii ajutorului 
social. 

 
__ 
 
 
 
 
 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"(3) Neîndeplinirea obligaţiilor 
prevăzute la alin.(1) atrage 
suspendarea dreptului la 
ajutorul social." 
 
 
 
 
 

 
11. Articolul 15 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins: 
 
„Art.15. - (1) Persoanele apte 
de muncă pentru care se acordă 
ajutorul social au obligaţia să 
dovedească cu acte, în fiecare 
lună, că îndeplinesc condiţiile 
prevăzute la art. 7 alin. (1). 
 
(2) Agenţia teritorială pentru 
ocuparea forţei de muncă 
transmite primarilor, în fiecare 
lună, tabelul nominal cu 
persoanele din familiile 
beneficiare de ajutor social care 
s-au încadrat în muncă, au 
refuzat un loc de muncă oferit 
şi, respectiv, care au plecat cu 
contract de muncă în 
străinătate.” 
 
Nemodificat 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se urmăreşte 
responsabilizarea 
beneficiarului de ajutor 
social în vederea 
participării pe piaţa 
forţei de muncă.  Pentru 
coroborare cu 
prevederile modificate 
ale art.7 alin.(2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru punerea de acord 
a textelor 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
14.  

 
 
Art.16. - Neîndeplinirea 
obligaţiilor prevăzute la art.6 
alin.(2) atrage suspendarea 
plăţii ajutorului social. 

 
8. Articolul 16 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.16. - Neîndeplinirea 
obligaţiilor prevăzute la art.6 
alin.(2) atrage suspendarea 
dreptului la ajutorul social.” 
 

 
Devine punct 12 nemodificat  

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

15.  
 
 
Art.17. - (1) Suspendarea plăţii 
ajutorului social şi, după caz, 
modificarea cuantumului se fac 
prin dispoziţia scrisă a 
primarului şi se comunică 
titularului în termen de 15 zile 
de la data emiterii acesteia. 
(2) Suspendarea plăţii ajutorului 
social se face începând cu luna 
următoare celei în care nu mai 
sunt îndeplinite obligaţiile 
prevăzute la art.6 alin.(2) şi la 
art. 15 alin. (1). 

 
9. Articolul 17 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.17. - (1) Dispoziţiile 
primarului prevăzute la art.13, 
art.14 alin.(3) şi art.141 alin.(5) 
şi (6) se comunică agenţiei 
teritoriale în termenul prevăzut la 
art.31 alin.(3), pe bază de 
borderou. 
(2) Pe baza dispoziţiei primarului 
comunicată potrivit alin.(l) 
directorul agenţiei teritoriale 
emite, după caz, decizia de 
modificare a cuantumului 
ajutorului social, de modificare a 
titularului ajutorului, precum şi 
de suspendare a plăţii ajutorului 
social. Modelul deciziei se 
stabileşte prin normele 
metodologice. 
(3) Decizia prevăzută la alin.(2) 
se comunică titularului în termen 
de maxim 30 zile de la data 
emiterii acesteia şi se aplică 

 
Devine punct 13 nemodificat  

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
începând cu luna următoare 
emiterii." 
 

16.  
 
 
 
Art.18. - Prezentarea de către 
titular a dovezilor prevăzute la 
art.15 alin.(1), în termen de 3 
luni de la data suspendării 
efective a plăţii ori a modificării 
cuantumului ajutorului social, 
are ca efect reluarea plăţii 
drepturilor începând cu luna 
următoare. 

 
10. Articolul 18 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
"Art.18. - (1) În situaţia în 
care agenţia teritorială 
constată, pe baza 
documentelor transmise de 
primar prevăzute la art.131 
alin.(3), că s-a stabilit un 
cuantum eronat al ajutorului 
social sau pe o perioadă de 3 
luni consecutive se 
înregistrează mandate 
poştale returate pentru 
titularul ajutorului social, 
plata ajutorului social se 
suspendă începând cu luna 
următoare celei în care s-a 
făcut constatarea, numai prin 
decizia directorului. 
(2) În situaţia prevăzută la 
alin.(1) directorul agenţiei 
teritoriale solicită primăriei în 
a cărei rază teritorială 
locuieşte familia sau 
persoana singură verificarea 
situaţiei. 
(3) După verificare, drepturile 
neridicate de către titular se 

 
Devine punct 14 nemodificat  

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
achită acestuia, după caz, în 
acelaşi cuantum sau în 
cuantum modificat, pe bază 
de cerere înregistrată la 
agenţia teritorială, dacă cele 
constatate nu conduc la 
încetarea dreptului." 
 

17.  
Art.19. - (1) Modificarea 
cuantumului ajutorului social 
sau încetarea dreptului, în 
condiţiile art.14 şi art.141, se 
stabilesc prin dispoziţie a 
primarului. 
(2) Dispoziţiile prevăzute la 
alin.(1) produc efecte de la data 
de întâi a lunii următoare 
depunerii cererii pentru 
modificarea cuantumului 
ajutorului social sau a emiterii 
dispoziţiei în cazul în care 
decizia s-a luat la iniţiativa 
primarului. 
 
 
 
 

 
11. Articolul 19 se abrogă. 
 

 
15. Articolul 19 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
“Art.19. - Prezentarea de 
către titular a dovezilor 
prevăzute la art.141 alin.(1) 
şi art.15 alin.(1), în luna 
următoare celei în care s-a 
produs suspendarea efectivă 
a plăţii, sau efectuarea 
obligaţiilor prevăzute la 
art.6 alin.(2) are ca efect 
reluarea plăţii drepturilor 
începând cu luna 
următoare.” 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru coerenţa textului 
şi reglementarea clară a 
situaţiei în care 
beneficiarul îşi 
îndeplineşte obligaţiile 
legale, respectiv 
efectuează orele de 
muncă în folosul 
comunităţii şi prezintă 
adeverinţa de la AJOFM. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
18.  

 
 
Art.20. - (1) Dreptul la ajutor 
social încetează în următoarele 
situaţii: 
a) în cazul în care beneficiarii nu 
mai îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de prezenta lege; 
 
b) în cazul în care plata 
ajutorului social a fost 
suspendată şi, în termen de 3 
luni de la data suspendării plăţii, 
nu au fost îndeplinite obligaţiile 
prevăzute la art. 6 alin. (2) şi la 
art. 15 alin. (1). 
 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12. Articolul 20 se modifică şi 
va avea următorul cuprins:  
"Art.20 - (1) Dreptul la ajutor 
social încetează în următoarele 
situaţii: 
a) în cazul în care beneficiarii nu 
mai îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de prezenta lege; 
 
b) în cazul în care plata ajutorului 
social a fost suspendată şi, în 
termen de 3 luni de la data 
suspendării plăţii, nu au fost 
îndeplinite obligaţiile prevăzute la 
an. 6 alin. (2), art.14 1 alin.(1) 
şi la art. 15 alin. (1); 
 
c) în cazul în care, după 
verificarea prevăzută la art.18 
alin.(2), se constată că 
beneficiarul ajutorului social 
nu mai îndeplineşte condiţiile 
prevăzute de lege; 
d) în cazul în care, pe 
parcursul acordării dreptului 
la ajutor social, beneficiarii 
refuză să furnizeze informaţii 
cu privire la membrii familiei 
sau veniturile realizate, 
potrivit prevederilor art.141 
alin.(4). 
 

 
Devine punct 16 nemodificat  

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
(2) Încetarea plăţii ajutorului 
social se face prin dispoziţie 
scrisă a primarului. 
 
(3) Dispoziţia primarului se 
comunică titularului în 
termen de 5 zile de la data 
emiterii. 
 
 
 
 
(4) Încetarea plăţii ajutorului 
social se face începând cu luna 
următoare celei în care s-au 
constatat situaţiile prevăzute la 
alin. (1). 
 

(2) Încetarea dreptului la ajutorul 
social se face prin dispoziţie 
scrisă a primarului. 
 
(3) În situaţia prevăzută la 
alin.(2) primarul, în termenul 
prevăzut la art.131 alin.(3), 
transmite agenţiei teritoriale 
dispoziţiile de încetare a dreptului 
la ajutorul social, pe bază de 
borderou. 
 
(4) Încetarea plăţii ajutorului 
social se face prin decizie a 
directorului agenţiei 
teritoriale, pe baza 
documentelor prevăzute la 
alin.(3), începând cu luna 
următoare celei în care s-au 
constatat situaţiile prevăzute la 
alin. (1). 
 
(5) Decizia directorului 
agenţiei teritoriale se 
comunică titularului în termen 
de 30 zile de la data emiterii." 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
19.  

 
 
Art.201. - (1) În cazul în care se 
constată că dreptul la ajutorul 
social a fost stabilit pe baza 
unor date eronate privind 
componenţa familiei sau 
veniturile realizate ori pe 
parcursul acordării au intervenit 
modificări ale acestora, primarul 
suspendă plata ajutorului social 
şi solicită verificarea cauzelor 
care au generat această 
situaţie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) În situaţia în care, în urma 
verificării prevăzute la alin.(1), 
se constată că familia sau 
persoana singură are dreptul în 
continuare la ajutorul social în 
cuantumul anterior stabilit, 
drepturile neridicate de către 
titular se achită acestuia, pe 
bază de cerere înregistrată la 
primar. 

 
13. Articolul 201 se modifică 
şi va avea următorul cuprins:  
"Art.201 - (1) În cazul în care se 
constată că dreptul la ajutorul 
social a fost stabilit pe baza unor 
date eronate privind componenţa 
familiei sau veniturile realizate ori 
pe parcursul acordării au 
intervenit modificări ale acestora, 
primarul emite dispoziţie de 
suspendare a dreptului pe 
care o transmite directorului 
agenţiei teritoriale în vederea 
emiterii deciziei de 
suspendarea plăţii ajutorului 
social şi verifică cauzele care 
au generat această situaţie. 
 
 
 
 
 
(2) În situaţia în care, în urma 
verificării prevăzute la alin.(1), se 
constată că familia sau persoana 
singură are dreptul în continuare 
la ajutorul social în cuantumul 
anterior stabilit, drepturile 
neridicate de către titular se 
achită acestuia, pe bază de 
cerere înregistrată la agenţia 
teritorială. 

 
17. Articolul 201 se modifică 
şi va avea următorul 
cuprins:  
"Art.201 - (1) În cazul în care se 
constată că dreptul la ajutorul 
social a fost stabilit pe baza 
unor date eronate privind 
componenţa familiei sau 
veniturile realizate ori pe 
parcursul acordării au intervenit 
modificări ale acestora, primarul 
emite dispoziţie de suspendare 
a dreptului pe care o transmite 
directorului agenţiei teritoriale 
în vederea emiterii deciziei de 
suspendare a plăţii ajutorului 
social şi verifică cauzele care au 
generat această situaţie.” 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corectarea unei 
erori materiale. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
(3) În cazul în care, în urma 
verificării prevăzute la alin.(1), 
se constată că familia sau 
persoana singură are dreptul la 
un ajutor social în sumă mai 
mare, noul cuantum se 
stabileşte printr-o nouă 
dispoziţie scrisă a primarului. 
 

(3) În cazul în care, în urma 
verificării prevăzute la alin.(1), se 
constată că familia sau persoana 
singură are dreptul la un ajutor 
social în sumă mai mare sau, 
după caz, mai mică, noul 
cuantum se stabileşte printr-o 
nouă dispoziţie scrisă a 
primarului." 
 

Nemodificat  

20.  
Art.21, alin.(2) şi (3) 
 
 
(2) Recuperarea sumelor plătite 
necuvenit cu titlu de ajutor 
social se face de către primar 
prin dispoziţie scrisă, care se 
comunică debitorului în termen 
de 15 zile. 
 
 
 
 
 
(3) Dispoziţia de recuperare 
constituie titlu executoriu de la 
data comunicării. 
 
 
 
 
 

 
14. Alineatele (2) şi (3) ale 
articolului 21 se modifică şi 
vor avea următorul cuprins: 
"Art.21 - (2) Recuperarea 
sumelor plătite necuvenit cu titlu 
de ajutor social se face de către 
agenţia teritorială prin decizie 
a directorului, care se comunică 
debitorului în termen de 15 zile. 
 
 
 
 
 
(3) Decizia de recuperare 
constituie titlu executoriu de la 
data comunicării." 

 
18. La articolul 21, 
alineatele (2) şi (3) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(2) Recuperarea sumelor 
plătite necuvenit cu titlu de 
ajutor social se face de către 
agenţia teritorială prin decizie a 
directorului, care se comunică 
debitorului în termen de 15 zile. 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
 
Nemodificat  
 
 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
21.  

CAPITOLUL II1 

Ajutorul pentru încălzirea 
locuinţei în perioada 1 
noiembrie 2002 - 31 martie 
2003 
Art. 221 

Art. 222 

Art. 223 

Art. 224 
Art. 225 

Art. 226 

Art. 227 

Art. 228 
Art. 229 

Art. 2210 

Art. 2211 

Art. 2212 

 

CAPITOLUL III: 
 
SECŢIUNEA 1: Ajutorul social 
care se acordă soţiilor celor care 
satisfac serviciul militar 
obligatoriu 
Art. 23 
Art. 24  
SECŢIUNEA 2: Alocaţia pentru 
copiii nou-născuţi 
 
 
 
 

  
19. Capitolul II1 şi Capitolul 
III se abrogă. 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
 

 
Dispoziţiile respective  
şi-au încetat 
aplicabilitatea. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
22.  

CAPITOLUL IV 
Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

23.  
__ 

 
15. După articolul 26 se 
introduc două noi articole, 
art.261 şi 262, cu următorul 
cuprins: 
 
"Art.261. - (1) Persoana 
singură beneficiară de ajutor 
social, precum şi persoanele 
care fac parte din familiile 
beneficiare de ajutor social 
beneficiază de asigurare 
socială de sănătate, cu plata 
contribuţiei din alte surse, în 
condiţiile legii. 
 
 
 
(2) Contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate pentru 
persoanele singure sau 
persoanele care fac parte din 
familiile beneficiare de ajutor 
social se plăteşte de către 
agenţiile teritoriale şi se 
stabileşte prin aplicarea cotei 
prevăzute de lege asupra 
cuantumului ajutorului social. 
(3) Agenţiile teritoriale au 

 
20. După titlul Capitolului 
IV se introduc două noi 
articole, articolele 261 şi 262, 
cu următorul cuprins: 
 
"Art.261. - (1) Persoana singură 
beneficiară de ajutor social, 
precum şi persoanele care fac 
parte din familiile beneficiare de 
ajutor social au dreptul la 
asigurare socială de sănătate, 
cu plata contribuţiei din alte 
surse, în condiţiile legii. 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
obligaţia, lunar, să vireze 
caselor de asigurări de 
sănătate teritoriale 
contribuţia individuală de 
asigurări sociale de sănătate 
şi să transmită evidenţa 
obligaţiilor de plată către 
bugetul Fondului naţional 
unic de asigurări sociale de 
sănătate, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare. 
 
Art.262 - (1) Începând cu anul 
2011 prima obligatorie pentru 
asigurarea locuinţei în 
condiţiile Legii nr.260/2008 
privind asigurarea obligatorie 
a locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de 
teren sau inundaţiilor în cazul 
beneficiarilor de ajutor social 
se plăteşte de către Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale. 
(2) Prima obligatorie se 
asigură din ajutorul social 
cuvenit, stabilit prin 
dispoziţie a primarului. 
(3) Procedura de plată a 
primei obligatorii se 
stabileşte prin normele 
metodologice de aplicare a 
prevederilor prezentei legi." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
24.  

 
 
Art.27. - (1) Fondurile necesare 
pentru plata ajutorului social se 
suportă din bugetele locale, 
integral din sume defalcate 
din unele venituri ale 
bugetului de stat. 
 
 
(2) Cheltuielile administrative 
pentru verificarea îndeplinirii 
condiţiilor şi stabilirii dreptului la 
ajutorul social, inclusiv pentru 
activităţile prevăzute la art.6 
alin.(2) se suportă din veniturile 
proprii ale bugetelor locale. 
 
(3) Fondurile prevăzute la 
alin.(1) se evidenţiază 
distinct în bugetele locale şi 
nu pot fi utilizate pentru alte 
destinaţii. 

 
16. Articolul 27 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.27. - (1) Fondurile necesare 
pentru plata ajutorului social, 
precum şi pentru plata 
contribuţiei de asigurări 
sociale de sănătate se suportă 
din bugetul de stat prin 
bugetul Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale. 
(2) Cheltuielile administrative 
pentru verificarea îndeplinirii 
condiţiilor şi stabilirii dreptului la 
ajutorul social, inclusiv pentru 
activităţile prevăzute la art.6 
alin.(2) se suportă din veniturile 
proprii ale bugetelor locale. 
 
(3) Lunar, până la data de 15 
ale lunii, agenţiile teritoriale 
transmit Agenţiei Naţionale 
pentru Prestaţii Sociale, pe 
baza borderourilor prevăzute 
la art.131 alin.(3), 
fundamentarea necesarului 
de credite pentru plata 
ajutorului social. 
(4) Pe baza fundamentărilor 
prevăzute la alin.(3), Agenţia 
Naţională de Prestaţii Sociale 
solicită Ministerului Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale, 

 
Devine punct 21 nemodificat  

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
până la data de 20 a fiecărei 
luni, necesarul de credite 
bugetare centralizat." 
 

25.  
 
 
 
 
Art.281. - (1) Constituie 
contravenţii şi se sancţionează 
cu amendă de la 500 lei (RON) 
la 1.000 lei (RON) următoarele 
fapte: 
a) neîntocmirea de către 
personalul serviciului public de 
asistenţă socială din subordinea 
consiliului local sau, după caz, 
de persoanele cu atribuţii în 
domeniul asistenţei sociale din 
aparatul propriu de specialitate 
al autorităţilor administraţiei 
publice locale a documentaţiilor 
specifice, inclusiv a proiectelor 
de dispoziţie, precum şi 
nedepunerea acestora, spre a fi 
semnate de primar, înainte de 
împlinirea termenelor prevăzute 
la art.11 alin.(1) şi (2), art.12 
alin.(2), art.141 alin.(1) şi 
art.31 alin.(3); 
b) nesesizarea primarului de 
către secretarul comunei, al 

 
17. Alineatele (1), (2) şi (6) 
ale articolului 281, se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
 
„(1) Constituie contravenţii şi se 
sancţionează cu amendă de la 
500 lei la 1.000 lei următoarele 
fapte: 
 
a) neîntocmirea de către 
personalul serviciului public de 
asistenţă socială din subordinea 
consiliului local sau, după caz, de 
persoanele cu atribuţii în 
domeniul asistenţei sociale din 
aparatul propriu de specialitate al 
autorităţilor administraţiei publice 
locale a documentaţiilor specifice, 
inclusiv a proiectelor de 
dispoziţie, precum şi 
nedepunerea acestora, spre a fi 
semnate de primar, înainte de 
împlinirea termenelor prevăzute 
la art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 
alin. (2) şi art. 141 alin. (3); 
 
b) nesesizarea primarului de 
către secretarul comunei, al 

 
22. Articolul 281 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“Art.281. - (1) Constituie 
contravenţii şi se sancţionează 
cu amendă de la 2.500 lei la 
5.000 lei următoarele fapte: 
 
a) nesesizarea primarului de 
către secretarul comunei, al 
oraşului, al municipiului sau 
al sectorului municipiului 
Bucureşti, după caz, a 
situaţiilor în care nu se 
respectă termenele 
prevăzute la art.11 alin.(1) 
şi (2), art.12 alin.(2) şi  
art.141 alin.(3); 
 
 
 
 
 
 
 
b) neîndeplinirea de către 
primar a obligaţiilor 

 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabilizarea 
primarului, a 
personalului responsabil 
cât şi a beneficiarului de 
ajutor social în vederea 
diminuării fraudei din 
sistem. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
oraşului, al municipiului sau al 
sectorului municipiului 
Bucureşti, după caz, a situaţiilor 
în care nu se respectă 
termenele prevăzute la art. 11 
alin. (1) şi (2), art. 12 alin. (2), 
art. 141 alin. (1) şi art. 31 alin. 
(3); 

oraşului, al municipiului sau al 
sectorului municipiului Bucureşti, 
după caz, a situaţiilor în care nu 
se respectă termenele prevăzute 
la art. 11 alin. (1) şi (2), art. 12 
alin. (2) şi art. 141 alin. (3); 

prevăzute la art.6 alin.(4), 
alin.(7)-(9), art.8 alin.(4), 
art.11 alin.(2), art.12 
alin.(2), art.131 alin.(3) şi 
(4), art.141 alin.(3), art.17 
alin.(1) şi art.20 alin.(3); 

 
c) neîndeplinirea de către 
titularul ajutorului social a 
obligaţiei prevăzute la art.14 
alin. (1). 
 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
c) neîndeplinirea de către titularul 
ajutorului social a obligaţiei 
prevăzute la art. 14 alin. (1) şi 
art.141 alin.(1); 
 
d) neîndeplinirea de către 
primar a obligaţiilor 
prevăzute la art.6 alin.(7) şi 
(8), precum şi la art.12 
alin.(2), art.131 alin.(3) şi 
(4), art.17 alin.(1) şi art.20 
alin.(3). 
 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
c) neîndeplinirea de către 
consiliile locale a obligaţiei 
prevăzută la art.8 alin.(6). 
 
 
Lit.d) se elimină 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Constituie contravenţii şi 
se sancţionează cu amendă 
de la 1.000 lei la 2.000 lei 
următoarele fapte: 
a) neîntocmirea de către 
personalul serviciului public 
de asistenţă socială din 
subordinea consiliului local 
sau, după caz, de persoanele 
cu atribuţii în domeniul 
asistenţei sociale din 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Constatarea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor se fac după 
cum urmează: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Constatarea contravenţiilor 
şi aplicarea sancţiunilor se fac 
după cum urmează: 

aparatul propriu de 
specialitate al autorităţilor 
administraţiei publice locale, 
a documentaţiilor specifice, 
inclusiv a proiectelor de 
dispoziţie, precum şi 
nedepunerea acestora, spre 
a fi semnate de primar, 
înainte de împlinirea 
termenelor prevăzute la 
art.11 alin.(1) şi (2), art.12 
alin.(3) şi art.141 alin.(3), 
precum şi neîndeplinirea 
obligaţiei prevăzută la art.8 
alin.(4); 
b) neîndeplinirea de către 
agenţiile teritoriale pentru 
ocuparea forţei de muncă a 
obligaţiilor prevăzute la 
art.7 alin.(2). 
 
(3) Constituie contravenţie şi 
se sancţionează cu amendă 
de la 500 lei la 1.000 lei, 
neîndeplinirea de către 
titularul ajutorului social a 
obligaţiei prevăzute la art.14 
alin. (1) şi art.141 alin.(1). 
 
 
(4) Constatarea contravenţiilor 
şi aplicarea sancţiunilor se fac 
după cum urmează: 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
a) de către personalul anume 
împuternicit din cadrul 
Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei, în cazul 
contravenţiilor prevăzute la alin. 
(1) lit. a) şi b); 
b) de către primari sau 
persoanele împuternicite în 
acest scop de aceştia, în cazul 
contravenţiei prevăzute la alin. 
(1) lit. c). 
 
(3) Cuantumul amenzilor 
contravenţionale prevăzute la 
alin. (1) se actualizează prin 
hotărâre a Guvernului. 
 
(4) Contravenientul poate achita 
pe loc sau în termen de cel mult 
48 de ore de la data încheierii 
procesului-verbal ori, după caz, 
de la data comunicării acestuia, 
jumătate din minimul amenzii 
prevăzute la alin.(1), agentul 
constatator făcând menţiune 
despre această posibilitate în 
procesul-verbal. 
 
(5) Dispoziţiile referitoare la 
contravenţii, prevăzute la 
alin.(1) şi (2), se completează 
cu prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind 

a) de către personalul anume 
împuternicit din cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale în cazul 
contravenţiilor prevăzute la 
alin.(1) lit. a), b) şi d); 
b) de către primari sau 
persoanele împuternicite în acest 
scop de aceştia, în cazul 
contravenţiei prevăzute la 
alin.(1) lit.c). 
 
__ 
 
 
 
 
__ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__ 
 
 
 
 

a) de către personalul anume 
împuternicit din cadrul 
Ministerului Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale în cazul 
contravenţiilor prevăzute la 
alin. (1) şi (2); 
b) de către primari sau 
persoanele împuternicite în 
acest scop de aceştia, în cazul 
contravenţiei prevăzute la 
alin.(3). 
 
(5) Cuantumul amenzilor 
contravenţionale prevăzute la 
alin. (1) se actualizează prin 
hotărâre a Guvernului. 
 
(6) Contravenientul poate 
achita pe loc sau în termen de 
cel mult 48 de ore de la data 
încheierii procesului-verbal ori, 
după caz, de la data comunicării 
acestuia, jumătate din minimul 
amenzii prevăzute la alin.(1), 
agentul constatator făcând 
menţiune despre această 
posibilitate în procesul-verbal. 
 
(7) Dispoziţiile referitoare la 
contravenţii, prevăzute la 
alin.(1) - (3), se completează cu 
prevederile Ordonanţei 
Guvernului nr. 2/2001 privind 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 
180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
(6) Procesele-verbale întocmite 
de către personalul anume 
împuternicit din cadrul 
Ministerului Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei vor fi depuse 
în fotocopie la primarul 
comunei, al oraşului, al 
municipiului sau al sectorului 
municipiului Bucureşti, după 
caz. 
 
 

 
 
 
 
 
 
(6) Procesele-verbale întocmite 
de către personalul anume 
împuternicit în condiţiile alin.(2) 
lit.a) vor fi depuse în fotocopie la 
primarul comunei, al oraşului, al 
municipiului sau al sectorului 
municipiului Bucureşti, după caz." 
 

regimul juridic al contravenţiilor, 
aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea 
nr.180/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
(8) Procesele-verbale întocmite 
de către personalul anume 
împuternicit în condiţiile alin.(2) 
lit. a) vor fi depuse în fotocopie 
la primarul comunei, al oraşului, 
al municipiului sau al sectorului 
municipiului Bucureşti, după 
caz.” 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici  
 

26.  
__ 

 
__ 

 
23. După articolul 281 se 
introduce un nou articol, 
articolul 282, cu următorul 
cuprins : 
„Art.282. - Declararea unui 
număr mai mare de membri 
de familie sau declararea 
unor venituri mai mici decât 
cele reale, în scopul de a 
obţine foloase materiale 
necuvenite, constituie 
infracţiune şi se pedepseşte 
potrivit dispoziţiilor Codului 
penal.” 

 
 
 
 
 
Eliminarea posibilelor 
fraude. 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici şi d-l deputat 
Kerekes Karoly 
 

27.  
Art.30, alin.(1) 
 
 
Art.30. - (1) Dispoziţia 
primarului privind acordarea, 
neacordarea, modificarea, 
suspendarea, încetarea plăţii 
drepturilor prevăzute de 
prezenta lege, schimbarea 
titularului acestora, precum şi 
cea de recuperare a sumelor 
încasate necuvenit se pot ataca 
potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr. 
554/2004 cu modificările 
ulterioare. 
 
 

 
18. Alineatul (1) al articolului 
30 se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
"Art.30 - (1) Dispoziţia primarului 
privind acordarea, neacordarea, 
modificarea, suspendarea, 
încetarea plăţii drepturilor 
prevăzute de prezenta lege, 
schimbarea titularului acestora, 
precum şi deciziile 
corespunzătoare ale directorului 
executiv, inclusiv cele de 
recuperare a sumelor încasate 
necuvenit, se pot ataca potrivit 
prevederilor Legii contenciosului 
administrativ nr.554/2004, cu 
modificările ulterioare." 
 

 
24. La articolul 30, alineatul 
(1) se modifică şi va avea 
următorul cuprins:  
"Art.30 - (1) Dispoziţia 
primarului privind acordarea, 
neacordarea, modificarea, 
suspendarea, încetarea plăţii 
drepturilor prevăzute de 
prezenta lege, schimbarea 
titularului acestora, precum şi 
deciziile corespunzătoare ale 
directorului executiv, inclusiv 
cele de recuperare a sumelor 
încasate necuvenit, se pot ataca 
potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare." 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

28.  
Art.31. - (1) Consiliul local are 
obligaţia să asigure, cu 
prioritate, prin bugetul local, 
fonduri pentru plata drepturilor 

 
19. Articolul 31 se abrogă. 
 

 
Devine punct 25 nemodificat  

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
prevăzute de prezenta lege. 
(2) Primarul răspunde de plata 
drepturilor stabilite în prezenta 
lege. 
(3) Primarul are obligaţia să 
comunice, până la data de 10 a 
fiecărei luni, direcţiilor de 
muncă şi solidaritate socială 
judeţene, respectiv Direcţiei 
generale de muncă şi 
solidaritate socială a 
municipiului Bucureşti, datele 
statistice privind numărul 
titularilor de ajutor social, plăţile 
efectuate şi drepturile băneşti 
aprobate cu acest titlu. 
 

29.  
 
 
 
Art.33. - Direcţiile de muncă 
şi solidaritate socială 
judeţene, respectiv Direcţia 
generală de muncă şi 
solidaritate socială a 
municipiului Bucureşti, 
verifică respectarea prevederilor 
prezentei legi. 
 
__ 

 
20. Articolul 33 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
"Art.33 - (1) Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 
verifică respectarea prevederilor 
prezentei legi. 
 
 
 
 
 
(2) Agenţia Naţională pentru 
Prestaţii Sociale 
monitorizează aplicarea 

 
26. Articolul 33 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Agenţia Naţională pentru 
Prestaţii Sociale monitorizează 
aplicarea prevederilor prezentei 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru corectarea unei 
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Nr. 
crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
prevederilor prezentei legi şi 
transmite Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale 
lunar raportul statistic privind 
numărul titularilor de ajutor 
social şi plăţile efectuate. 

legi şi transmite Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale lunar raportul statistic 
privind numărul titularilor de 
ajutor social şi plăţile 
efectuate.” 

erori materiale. 

(3) În baza controlului intern, 
Agenţia Naţională pentru 
Prestaţii Sociale verifică prin 
sondaj, la nivelul agenţiilor 
teritoriale, corectitudinea 
datelor, precum şi stabilirea 
plăţii ajutorului social. 
Neregulile constatate se 
sancţionează în condiţiile 
legii." 
 

 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
 
 

 
 
 
 

30.  
__ 

 
__ 

 
27. În tot cuprinsul legii, 
sintagma „direcţiile generale 
de muncă şi solidaritate 
socială judeţene, respectiv 
Direcţia generală de muncă 
şi solidaritate socială a 
municipiului Bucureşti” se 
înlocuieşte cu sintagma 
„agenţiile teritoriale”. 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
 
 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
31.  

__ 
 
Art.II. - (1) Plata drepturilor de 
ajutor social aferente lunii 
decembrie 2010, precum şi a 
drepturilor restante până la 31 
decembrie 2010, se efectuează 
de către agenţiile teritoriale. 
 
(2) În vederea asigurării 
continuităţii plăţii ajutorului 
social începând cu luna 
ianuarie 2011, primarii transmit 
agenţiilor teritoriale situaţia 
privind beneficiarii de ajutor 
social şi sumele cuvenite 
acestora, întocmită potrivit 
modelului aprobat prin normele 
metodologice, în prima 
săptămână a lunii decembrie 
2010. 
 
 
(3) Situaţia prevăzută la alin.(2) 
reprezintă document de plată, se 
semnează de către primar şi se 
transmite obligatoriu agenţiei 
teritoriale atât scris, cât şi în 
format electronic. Răspunderea 
asupra corectitudinii datelor 
înscrise revine în integralitate 
primarului şi personalului care a 
întocmit situaţia. 
(4) Situaţia prevăzută la alin.(2) 

 
Nemodificat  
 
 
 
 
 
 
(2) În vederea asigurării plăţii 
drepturilor prevăzute la 
alin.(1), primarii transmit 
agenţiilor teritoriale situaţia 
privind beneficiarii de ajutor 
social şi sumele cuvenite 
acestora, întocmită potrivit 
modelului aprobat prin normele 
metodologice, până la 25 
ianuarie 2011. 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
 
Nemodificat  

 
 
 
 
 
 
 
 
Termenul prevăzut 
anterior nu se mai 
justifică. 
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crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
va cuprinde şi solicitările de 
ajutor social depuse în 
perioada noiembrie-decembrie 
2010, pentru care primarii au 
emis dispoziţii de 
acordare. 
 

32.  
__ 

 
Art.III. - Până la data intrării în 
vigoare a prezentei legi, Agenţia 
Naţională pentru Prestaţii Sociale 
are obligaţia de a modifica 
sistemul informatic integrat 
pentru administrarea prestaţiilor 
sociale. 
 

 
Nemodificat  

 

33.  
__ 

 
Art.IV. - În termen de 90 zile de 
la data intrării în vigoare a 
prezentei legi Ministerul Muncii, 
Familiei şi Protecţiei Sociale va 
supune aprobării prin hotărâre a 
Guvernului, modificările şi 
completările corespunzătoare ale 
Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Legii 
nr.416/2001 privind venitul 
minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, aprobate 
prin Hotărârea Guvernului 
nr.1010/2006. 
 

 
Art.IV. - În termen de 90 zile 
de la publicarea prezentei legi 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, Ministerul 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale va supune aprobării prin 
hotărâre a Guvernului, 
modificările şi completările 
corespunzătoare ale Normelor 
metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, aprobate prin 
Hotărârea Guvernului 
nr.1010/2006. 

 
Este necesar ca normele 
metodologice să fie 
aprobate în timp util, ele 
constituind suport 
pentru modificările în 
sistemul informatic, 
precum şi pentru 
asigurarea procedurilor 
administrative atât la 
nivelul primăriilor cât şi 
la nivelul Agenţiei 
Naţionale pentru 
Prestaţii Sociale. 
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crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
 

34.  
__ 

 
Art.V. - Prevederile art.I din 
prezenta lege intră în vigoare la 
data de 1 ianuarie 2011. 
 

 
Art.V. - Prevederile art.I intră 
în vigoare la data de 1 ianuarie 
2011. 
 

 
Pentru claritatea 
textului. 

35.  
__ 

 
Art.VI. - Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta lege, se va 
republica, dându-se articolelor o 
nouă numerotare. 
 

 
Art.VI. - Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi cu cele 
aduse prin prezenta lege, se va 
republica în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, 
dându-se articolelor o nouă 
numerotare. 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
 

 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 

36.  
__ 

 
Art.VII. - De la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, 
prevederile art.260 alin.(1) lit. a) 
şi d) din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, precum şi prevederile 
art.3 alin.(4) şi ale art.12 alin.(2) 
din Legea nr.260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a 

 
Art.VII. - De la intrarea în 
vigoare a prezentei legi, 
prevederile art.260 alin.(1) lit. 
a) şi d) din Legea nr.95/2006 
privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi prevederile art.3 
alin.(4) şi ale art.12 alin.(2) din 
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crt. Text act normativ de bază 

Text proiect de modificare 
şi/sau completare 

Text propus de Comisie 
(autorul amendamentului) 

Motivarea 
amendamentelor 

propuse 
locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de 
teren sau inundaţiilor, se 
modifică corespunzător. 
 

Legea nr.260/2008 privind 
asigurarea obligatorie a 
locuinţelor împotriva 
cutremurelor, alunecărilor de 
teren sau inundaţiilor, se 
modifică în mod corespunzător. 
 
Autor: d-na deputat Claudia 
Boghicevici 
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II. Amendamente respinse 
 

În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text iniţial Amendamentul propus  
 şi autorul acestuia 

Motivarea amendamentelor Camera  
Decizională 

 
1 

 
Art.IV. - În termen de 90 zile de la 
data intrării în vigoare a prezentei 
legi Ministerul Muncii, Familiei şi 
Protecţiei Sociale va supune 
aprobării prin hotărâre a 
Guvernului, modificările şi 
completările corespunzătoare ale 
Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.1010/2006. 
 

 
Domnul deputat Kerekes Karoly 
propune menţinerea textului iniţial şi 
eliminarea amendamentului admis de 
comisie. 
 

 
Argumente pentru susţinere: 
Termenul trebuie raportat la data 
intrării în vigoare a legii, şi nu la 
data publicării acesteia. 
 
Argumente pentru respingere: 
Este necesar ca normele 
metodologice să fie aprobate 
înainte de intrarea în vigoare a 
legii şi nu ulterior acestei date. 

 
Camera 

Deputaţilor 

 
    VICEPREŞEDINTE,     SECRETAR, 

     Claudia Boghicevici     Kerekes Karoly 
 
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Sorina Steliana SZABO 
Consultant parlamentar Lidia Ana VLĂDESCU 
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