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RAPORT
asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei
Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea art. 37 alin. (3) lit. e)
din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru
abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003
privind serviciile sociale

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost
sesizată, prin adresa nr. PLx 728/2015 din 26 octombrie 2015, cu
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de lege privind
aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 31/2015 pentru modificarea art. 37
alin. (3) lit. e) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, precum şi pentru
abrogarea art. 11 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile sociale.
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere:
•

avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.903/25.08.2015)

•

avizul Consiliului Economic şi Social (nr.2383/25.08.2015)

•

avizul

favorabil

al

Comisiei

pentru

buget,

finanţe

şi

bănci

(nr.4c-2/949/16.02.2016)
•

avizul

favorabil

al

Comisiei

juridice,

de

disciplină

şi

imunităţi

(nr.4c-11/1329/10.11.2015)
•

avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea
teritoriului (nr.4c-6/392/10.11.2015).
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Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea
Ordonanţei Guvernului nr. 31/2015, în vederea creării cadrului juridic
necesar extinderii, pentru toţi operatorii economici cu scop lucrativ, a
dreptului de a fi recunoscuţi ca furnizori de servicii sociale, cu excepţia
anumitor servicii, cum ar fi: servicii de prevenire a separării copilului de
familie, servicii sociale dezvoltate în domeniul prevenirii violenţei în
familie, care se adresează cu prioritate victimelor, dar şi agresorilor
acestora, precum şi

servicii sociale destinate prevenirii şi combaterii

violenţei în familie.
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din data de 8
martie 2016 au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului
Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice:
•

d-na Claudia Ana Costea – ministru

•

d-l Gabriel Lungu – Secretar de Stat

•

d-na Elena Dobre – director.
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 24 deputaţi, din

totalul de 24 membri ai comisiei.
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (o abţinere).
Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 20
octombrie 2015.
Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor
art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale art.92 din Regulamentul
Camerei Deputaţilor.
Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.
În cadrul discuţiilor au fost formulate şi prezentate amendamente
care, supuse votului, au fost respinse. Acestea se găsesc în anexa la
prezentul raport.
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În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei
Deputaţilor adoptarea proiectului de lege în forma prezentată de
Senat.

PREŞEDINTE,
Adrian Solomon

SECRETAR,
Mihăiţă Găină

Întocmit,
Consilier parlamentar Sorina Szabo
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Anexa
Amendamente respinse
În cursul dezbaterilor, Comisia a respins următoarele amendamente:
Nr.
crt.

Text adoptat de Senat
OG nr. 31/2015

Text propus
(autor amendament)

Motivarea amendamente
1. Argumente pentru susţinere
2. Argumente pentru respingere

1.

Art.II.
Alineatul
(5)
al
articolului 11 din Ordonanţa
Guvernului nr. 68/2003 privind
serviciile
sociale,
publicată
în
Monitorul Oficial al României, Partea
I, nr. 619 din 30 august 2003,
aprobată cu modificări şi completări
prin
Legea
nr.515/2003,
cu
modificările
şi
completările
ulterioare, se abrogă.

Domnul deputat Kerekes Karoly 1. Corelare cu modificările propuse.
propune reformularea textului:
“Art.II. - Ordonanţa Guvernului 2. Amendamentele au fost respinse.
nr.68/2003 privind serviciile sociale,
publicată în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 619 din 30
august 2003, aprobată cu modificări
şi
completări
prin
Legea
nr.515/2003, cu modificările şi
completările
ulterioare,
se
modifică şi se completează după
cum urmează:”

2.
Domnul deputat Kerekes Karoly
propune completarea textului cu o
nouă literă, lit.e), cu următorul
cuprins:

OG nr.68/2003
Art.11 alin.(3)
(3) Furnizorii
sociale pot fi:
[....]

privaţi

de

1. Pentru corelare cu modificările aduse
Legii asistenţei sociale nr.292/2011.
Ţinând cont şi de faptul că a fost abrogat
alin.(5) al art.11, fiind necesar a se
servicii «1. La articolul 11 alineatul completa textul legii referitor la cei care
(3), după lit.d) se introduce o pot fi furnizori privaţi de servicii sociale.

nouă
literă,
lit.e),
următorul cuprins:

cu
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decizională
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2. Respins la vot.
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“e) operatorii economici cu scop
lucrativ prevăzuţi la art.37
alin.(3)
lit.e)
din
Legea
asistenţei
sociale
nr.292/2011.”»
3.
Domnul deputat Kerekes Karoly
propune reformularea textului:
Art.533 alin.(2)
«3. La articolul 533, alineatul
(2) se modifică şi va avea
următorul cuprins:
(2) Furnizorii de servicii sociale, “(2) Furnizorii de servicii sociale,
publici sau privaţi, au acces publici sau privaţi, cu excepţia
nediscriminatoriu la sursele publice celor prevăzuţi la art.11 lit.e),
de finanţare, în condiţiile legii.
au
acces
nediscriminatoriu
la
sursele publice de finanţare, în
condiţiile legii.”»

1. Corelare cu Legea asistenţei sociale.
Prin abrogarea alin.(5) al art.11,
societăţile comerciale vor putea furniza
servicii sociale fără a avea obligaţia de
a presta aceste servicii numai prin
asociaţii şi fundaţii înfiinţate în acest
scop. Aşadar, societăţile comerciale cu
scop lucrativ vor putea furniza servicii
sociale contra cost păturilor sociale care
îşi pot permite plata integrală acestor
sevicii. În condiţiile în care operatorii
economici cu scop lucrativ furnizează
servicii care sunt suportate integral de
beneficiari nu este justificat accesul
acestor societăţi comerciale la sursele
publice de finanţare.
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2.
Modificările
cuprinse
în
O.G.
nr.31/2015
conduc
la
creşterea
capacităţii centrelor publice şi ale
persoanelor juridice fără scop lucrativ
de a răspunde cererilor de servicii
sociale ale persoanelor fără venituri sau
cu venituri reduse, ale persoanelor care
sunt dispuse să plătească servicii de
îngrijire, având posibilitatea să acceseze
aceste servicii de pe piaţa furnizorilor
privaţi cu scop lucrativ. Ordinea
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surselor de finanţare a serviciilor
acordate
respectă
principiul
subsidiarităţii, reglementat de Legea
asistenţei sociale nr.292/2011, conform
căruia
responsabilitatea
privind
dezvoltarea propriilor capacităţi de
integrare
socială
revine
fiecărei
persoane,
autorităţile
statului
intervenind prin crearea de oportunităţi,
prin acordarea de beneficii de asistenţă
socială şi servicii sociale adecvate.
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