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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
Bucureşti, 11 octombrie 2011 

Nr. 27/380 
 
 

 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru modificarea art.29 din Legea 

nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 
 

 
În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 

adresa nr. Plx 486 din 27 iunie 2011 cu dezbaterea pe fond în procedură 

obişnuită a propunerii legislative pentru modificarea art.29 din Legea nr. 

416/2001 privind venitul minim garantat. 

 

La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr. 347/24.03.2011) 

• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi 

(nr.31/739/04.07.2011) 

• avizul negativ al Comisiei pentru buget finanţe şi bănci 

(nr.22//340/15.09.2011) 

• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.37/465/15.09.2011) 

• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr. 1012/29.04.2011) 

 

 

 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 

art.29 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu 
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modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării din cadrul 

textului acestuia a referirilor la prestaţia denumită „alocaţia pentru nou 

născuţi”. Modificările propuse în iniţiativa legislativă nu vizează fondul 

reglementărilor cuprinse în art.29 din Legea 416/2001 ci doar aspecte de 

formă, în scopul punerii de acord a textului acestui articol cu art. 15 din 

Legea nr.118/2010 care abrogă prevederile referitoare la acestă prestaţie. 

La articolul II al propunerii legislative se dispune republicarea Legii 

nr. 416/2001. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 

iniţiativei legislative din următoarele considerente: 

Eliminarea sintagmei „alocaţiile pentru copiii nou născuţi” nu se 

justifică întrucât prin Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în 

vederea restabilirii echilibrului bugetar precum şi prin Legea nr. 276/2010 

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

minim garantat, au fost abrogate în mod expres prevederile cuprinse în 

Legea nr. 416/2001 referitoare la acordarea alocaţiei pentru nou născuţi, 

fapt ce conduce la eliminarea implicită a referirilor din cuprinsul legii 

legate de această prestaţie. 

Cu privire la republicarea Legii nr. 416/2001, aceasta a fost deja 

dispusă prin prevederile art.VI din Legea nr. 276/2010. 

 

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 4 octombrie 

2011 a participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 

Camerei Deputaţilor, d-na Doina Pârcălabu, preşedintele Casei Naţionale 

de Pensii Publice. 

 

 

La lucrările comisiei au fost prezenţi 26 deputaţi, din totalul de 27 

membri ai comisiei. 

Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (un vot 

împotrivă). 
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Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 22 

iunie 2011. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor.  

 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
  Victor Paul Dobre   Kerekes Károly  
 
 
 
 
 
 
Şef serviciu Elena MESAROŞ 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Sorina SZABO 
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