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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
 

R A P O R T 
propunerea legislativă pentru modificarea unor acte normative din 

domeniul asistenţei sociale 
 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin 
adresa nr. Plx 203/2015 din 9 martie 2015, cu dezbaterea în fond, în 
procedură obişnuită, a propunerii legislative pentru modificarea unor acte 

normative din domeniul asistenţei sociale. 
 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 
• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.1111/03.10.2014) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci  

(nr.4c-2/254/21.04.2015   ) 
• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/348/24.03.2015) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/416/25.03.2015) 
• avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţile naţionale (nr.4c-5/194/19.03.2015) 
• punctul de vedere negativ al Guvernului (nr.2024/10.04.2015). 
 

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea 
unor acte normative din domeniul asistenţei sociale, respectiv abrogarea 
unor dispoziţii în scopul eliminării restricţiilor în ceea ce priveşte acordarea 
venitului minim garantat, a indemnizaţiei pentru creşterea copilului şi a  
alocaţiei pentru susţinerea familiei. 
 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea 
iniţiativei legislative deoarece soluţia propusă generează un impact negativ 
asupra veniturilor bugetare locale, prin scăderea gradului de colectare a 
taxelor. 
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Propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice, 
conform prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

În conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, la dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 28 
aprilie 2015  a participat doamna Mihaela Grecu – director în Ministerul 
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 23 deputaţi, din 

totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 4 

martie  2015. 
 
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 

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

VICEPREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Mihai Baltă     Daniel Iane  
       

             
 
 
 
Întocmit, 
Expert parlamentar Adriana Breazu 
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