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RAPORT
asupra propunerii legislative privind instituirea ajutorului financiar
lunar pentru persoanele din fostele localităţi necooperativizate în
perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul
centralizat al statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse
animaliere şi agroalimentare

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin
adresa nr. Plx 648 din 15 decembrie 2009, cu dezbaterea pe fond, în
procedură obişnuită, a propunerii legislative privind instituirea ajutorului
financiar lunar pentru persoanele din fostele localităţi necooperativizate în
perioada comunistă, care au fost obligate să livreze la fondul centralizat al
statului, prin sistemul de contractări şi achiziţii, produse animaliere şi
agroalimentare.
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere:
•

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.878/27.07.2009)

•

avizul

negativ

al

Comisiei

pentru

buget,

finanţe

şi

bănci

(nr.22/685/17.02.2010)
•

avizul

negativ

al

Comisiei

juridice,

de

disciplină

şi

imunităţi

(nr.31/1130/02.02.2010)
•

punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2241/01.09.2009).
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Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare acordarea
unui ajutor lunar persoanelor cu vârsta de peste 70 de ani, care nu au
venituri, domiciliază în localităţi necooperativizate în timpul regimului
comunist şi care au lucrat în gospodării individuale, fiind obligate să
livreze produse animaliere şi agroalimentare la fondul centralizat al
statului.
Comisia

propune

Plenului

Camerei

Deputaţilor

respingerea

iniţiativei legislative din următoarele considerente:
•

iniţiatorii nu precizează sursele financiare necesare aplicării măsurilor
propuse,

încălcându-se

astfel

dispoziţiiile

art.138

alin.(5)

din

Constituţia României şi art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
•

în conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim
garantat,

cu

modificările

şi

completările

ulterioare,

familiile

şi

persoanele singure, au dreptul la un venit minim garantat, ca formă de
asistenţă socială. Venitul minim garantat se asigură prin acordarea unui
ajutor social lunar, iar instituirea lui se întemeiază pe principiul
solidarităţii sociale, în cadrul unei politici naţionale de asistenţă socială.
Astfel, există cadrul legal pentru ca aceste persoane să beneficieze de
un venit lunar, respectiv de venitul minim garantat.
•

nu se respectă normele de tehnică legislativă, încălcându-se astfel
prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare,

conform prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 3 martie 2010
au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor:
-

d-na Doina Pârcălabu – Secretar de Stat, Ministerul Muncii, Familiei
şi Protecţiei Sociale şi preşedinte al Casei Naţionale de Pensii şi Alte
Drepturi de Asigurări Sociale

-

d-na Gabriela Mateescu – director, Ministerul Muncii, Familiei şi
Protecţiei Sociale

-

d-na Irina Avramescu – consilier, Ministerul Finanţelor Publice

-

d-l senator Emilian Frâncu, iniţiator.
2/3

La lucrările comisiei au fost prezenţi 19 deputaţi, din totalul de 20
membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (4 voturi
împotrivă şi 2 abţineri).
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 25
noiembrie 2009.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor.
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