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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru 

completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

 

 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi 

protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 666/2015 din 19 octombrie 2015, cu dezbaterea pe fond, în 

procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 pentru 

completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

 

La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

• avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.690/29.06.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/1262/27.10.2015) 

• avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-17/632/28.10.2015) 

Bucureşti, 8 decembrie 2015 
Nr. 4c-7/759 
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2015 

pentru completarea art. 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, în sensul luării în calcul, la stabilirea 

venitului net al familiei sau persoanei beneficiare de venit minim garantat, a cuantumului alocaţiei de stat pentru copii 

aşa cum era reglementat înainte de intrarea în vigoare a Legii nr.125/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.65/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, respectiv 42 de lei. 

 

Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente în sensul 

exceptării alocaţiei de stat pentru copii de la calculul stabilirii venitului net al familiei/persoanelor beneficiare de venit 

minim garantat. 

 

Proiectul de lege face 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 8 decembrie 2015 şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, 

din totalul de 24 membri ai comisiei. 

 

Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 13 octombrie 2015. 

 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, 

şi ale art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat.  



 

3/11

 

 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor adoptarea cu amendamente a 

proiectului de lege, redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport. 

 

 

   PREŞEDINTE,       SECRETAR, 

   Adrian Solomon       Mihăiţă Găină 

            

 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier  parlamentar Adriana Breazu 
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Anexa 
 

Amendamente admise: 
 

 

Nr. 
ctr. 

Text act normativ de 
bază 

(Legea 416/2001) 
Text ordonanţă Text adoptat de Senat 

Text propus de 
Comisie (autor 
amendament) 

Motivare 
amendamente 

1.  
__ 

 
__ 

 
Titlul legii 
 
Lege  privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului  nr.25/2015 
pentru completarea  art.8 
din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim 
garantat 
 

 
Nemodificat 

 

2.  
__ 

 
__ 

 
Articol unic. – Se 
aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.25 din 30 iunie 2015 
pentru completarea art.8 
din Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim 
garantat, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr.473 din 30 iunie 2015 

 
 

 
Articol unic. – Se 
aprobă Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului 
nr.25 din 30 iunie 2015 
pentru completarea art. 8 
din Legea nr. 416/2001 
privind venitul minim 
garantat, publicată în 
Monitorul Oficial al 
României, Partea I, 
nr.473 din 30 iunie 2015, 
cu următoarele 
modificări şi 
completări: 

 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 



 

5/11

 
3. 

 
__ 

 
Titlul Ordonantei  
 
Ordonanţă de urgenţă  
pentru completarea art. 8 
din Legea nr.416/2001 
privind venitul minim 
garantat 

 
__ 

 
1.Titlul ordonanţei se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“Ordonanţă de urgenţă a  
pentru modificarea 
Legii nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat” 
 
Autor: deputat Adrian 
Solomon 
 

 

 
4. 

 
__ 

 
Articol unic. - La 
articolul 8 din Legea nr. 
416/2001 privind venitul 
minim garantat, publicată 
în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 
401 din 20 iulie 2001, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, 
după alineatul (1) se 
introduce un nou 
alineat, alineatul (11), 
cu următorul cuprins: 
 
 
 
 

 
__ 

 
2. Articolul unic se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“Articol unic. - Legea 
nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat, 
publicată în Monitorul 
Oficial al României, 
Partea I, nr. 401 din 20 
iulie 2001, cu modificările 
şi completările ulterioare, 
se modifică după cum 
urmează:” 
 
Autor: deputat Adrian 
Solomon 
 
 
 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă. 
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5. 

 
 
 
 
Art.8. - (1) La stabilirea 
venitului net lunar al 
familiei sau, după caz, al 
persoanei singure se iau 
în considerare toate 
veniturile pe care 
membrii acesteia le-au 
realizat în luna anterioară 
depunerii cererii, inclusiv 
cele care provin din 
drepturi de asigurări 
sociale de stat, asigurări 
de şomaj, indemnizaţii, 
alocaţii şi ajutoare cu 
caracter permanent, 
indiferent de bugetul din 
care se suportă, obligaţii 
legale de întreţinere şi 
alte creanţe legale, cu 
excepţia alocaţiei pentru 
susţinerea familiei 
prevăzute de Legea nr. 
277/2010 privind alocaţia 
pentru susţinerea 
familiei, republicată, cu 
modificările ulterioare, a 
bugetului personal 
complementar prevăzut 
de Legea nr. 448/2006 
privind protecţia şi 
promovarea drepturilor 

 
__ 

 
__ 

  
3. La articolul 8, 
alineatul (1) se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“Art.8. - (1) La stabilirea 
venitului net lunar al 
familiei sau, după caz, al 
persoanei singure se iau 
în considerare toate 
veniturile pe care 
membrii acesteia le-au 
realizat în luna anterioară 
depunerii cererii, inclusiv 
cele care provin din 
drepturi de asigurări 
sociale de stat, asigurări 
de şomaj, indemnizaţii, 
alocaţii şi ajutoare cu 
caracter permanent, 
indiferent de bugetul din 
care se suportă, obligaţii 
legale de întreţinere şi 
alte creanţe legale, cu 
excepţia alocaţiei pentru 
susţinerea familiei 
prevăzute de Legea 
nr.277/2010 privind 
alocaţia pentru 
susţinerea familiei, 
republicată, cu 
modificările ulterioare, a 
alocaţiei de stat 
pentru copii prevăzute 
de Legea nr.61/1993 

 
Alocaţia de stat 
pentru copii este 
un drept universal, 
acordat tuturor 
copiilor. 
Considerăm că  
trebuie să fie 
exceptată de la 
calculul venitului 
net lunar al familiei 
sau, după caz, al 
persoanei singure, 
pentru stabilirea 
venitului minim 
garantat. 
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persoanelor cu handicap, 
republicată, cu 
modificările şi 
completările ulterioare, a 
ajutoarelor de stat 
acordate în baza 
Ordonanţei Guvernului 
nr. 14/2010 privind 
măsuri financiare pentru 
reglementarea 
ajutoarelor de stat 
acordate producătorilor 
agricoli, începând cu anul 
2010, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr. 74/2010, 
cu completările 
ulterioare, a burselor de 
studiu şi a burselor 
sociale, a sprijinului 
financiar prevăzut de 
Hotărârea Guvernului nr. 
1.488/2004 privind 
aprobarea criteriilor şi a 
cuantumului sprijinului 
financiar ce se acordă 
elevilor în cadrul 
Programului naţional de 
protecţie socială «Bani de 
liceu», cu modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi veniturile 
obţinute din activităţile cu 
caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri în 

privind alocaţia de stat 
pentru copii, 
republicată,  cu 
modificările şi 
completările 
ulterioare, a bugetului 
personal complementar 
prevăzut de Legea 
nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor 
cu handicap, republicată, 
cu modificările şi 
completările ulterioare, a 
ajutoarelor de stat 
acordate în baza 
Ordonanţei Guvernului 
nr.14/2010 privind 
măsuri financiare pentru 
reglementarea 
ajutoarelor de stat 
acordate producătorilor 
agricoli, începând cu anul 
2010, aprobată cu 
modificări şi completări 
prin Legea nr.74/2010, 
cu completările 
ulterioare, a burselor de 
studiu şi a burselor 
sociale, a sprijinului 
financiar prevăzut de 
Hotărârea Guvernului nr. 
1.488/2004 privind 
aprobarea criteriilor şi a 
cuantumului sprijinului 
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condiţiile Legii nr. 
52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi 
cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 

financiar ce se acordă 
elevilor în cadrul 
Programului naţional de 
protecţie socială «Bani de 
liceu», cu modificările şi 
completările ulterioare, 
precum şi veniturile 
obţinute din activităţile cu 
caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri în 
condiţiile Legii nr. 
52/2011 privind 
exercitarea unor activităţi 
cu caracter ocazional 
desfăşurate de zilieri, cu 
modificările şi 
completările ulterioare.” 
 
Autor: deputat Cristina 
Pocora 
 

6.  
__ 

 
"(11) Pentru familiile 
definite la art. 2 care au 
în întreţinere copii, la 
stabilirea venitului net 
lunar al familiei, în 
condiţiile alin. (1), se ia 
în calcul cuantumul 
alocaţiei de stat pentru 
copii stabilit înainte de 
intrarea în vigoare a Legii 
nr.125/2015 privind 
aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului 

 
__ 

  
3. La articolul 8,   
alineatul 11  se abrogă. 
 
Autor: deputat Cristina 
Pocora 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de 
tehnică legislativă 
şi corelare cu 
modificările 
anterioare. 
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nr.65/2014 pentru 
modificarea şi 
completarea unor acte 
normative." 
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Art.161. - (1) Începând 
cu anul 2012, pentru 
menţinerea dreptului la 
ajutorul social, familiile şi 
persoanele singure 
beneficiare, cu drepturi 
stabilite de cel puţin 6 
luni, au obligaţia să îşi 
achite impozitele şi taxele 
faţă de bugetul local 
pentru bunurile pe care le 
deţin în proprietate, 
conform prevederilor 
Legii nr. 571/2003 
privind Codul fiscal, cu 
modificările şi 
completările ulterioare. 
(2) Verificarea îndeplinirii 
obligaţiei prevăzute la 
alin.(1) se realizează 
anual, până la data de 31 
ianuarie a fiecărui an, 
pentru obligaţiile de plată 
către bugetul local 
aferente anului anterior. 
(3) Pentru beneficiarii 
ajutorului social prevăzuţi 
la alin.(1) care nu şi-au 
achitat impozitele şi 

 
__ 

 
__ 

 
4. Articolul 161 se 
abrogă. 
 
Autor: deputat Adrian 
Solomon  
 

 
Pentru a nu duce la 
unui drept obţinut 
legal datorită 
neplăţii unei 
amenzi 
contravenţionale, 
ca urmare a 
modificărilor aduse 
prin C.pr.fiscală. 



 

10/11

taxele locale în termenul 
prevăzut la alin.(2), 
serviciul de specialitate al 
primarului are obligaţia 
să comunice acestora 
suma de plată, iar în 
cazul în care prin 
hotărâre a autorităţii 
administraţiei publice 
locale s-a stabilit 
eşalonarea, reducerea 
sau scutirea obligaţiilor 
legale de plată, se va 
comunica şi termenul 
scadent pentru acestea. 
(4) În situaţia în care, 
până la data de 31 martie 
a fiecărui an, primarul 
constată că nu a fost 
îndeplinită obligaţia 
prevăzută la alin.(1), 
acesta suspendă, prin 
dispoziţie, dreptul la 
ajutorul social pe o 
perioadă de 5 luni, 
începând cu drepturile 
aferente lunii aprilie. 
(5) Achitarea obligaţiilor 
legale faţă de bugetul 
local în perioada 
prevăzută la alin.(4) 
atrage reluarea, prin 
dispoziţia primarului, a 
dreptului la ajutorul 
social, începând cu luna 
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următoare celei în care  
s-a achitat obligaţia, 
inclusiv pentru drepturile 
cuvenite în perioada 
suspendării. 
(6) În situaţia în care, 
după termenul prevăzut 
la alin.(4), nu a fost 
îndeplinită obligaţia 
prevăzută la alin.(1), 
dreptul la ajutorul social 
încetează prin dispoziţia 
primarului. 
(7) Pentru persoanele 
singure care se ocupă de 
creşterea şi îngrijirea 
unuia sau mai multor 
copii, menţinerea 
drepturilor reglementate 
de prezenta lege nu este 
condiţionată de obligaţia 
prevăzută la alin.(1). 
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