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AVIZ 

asupra  proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a 
Guvernuli nr.42/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind 
menitul minim garantat, precum și pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind 

alocația pentru susținerea familiei 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi115 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi 
imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, în procedură de urgenţă, cu proiectul 
de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernuli nr.42/2013 pentru 
modificarea și completarea Legii nr.416/2001 privind menitul minim garantat, precum și 
pentru modificarea Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei ,  trimis 
cu adresa   nr. Plx 267 din 2  septembrie 2013 şi înregistrat cu nr. 4c-11/944 din 3 
septembrie  2013. 

Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege 
la data de  26 iunie  2013.  

Conform dispoziţiilor art.75 alin.(1) din Constituţia României, republicată 
şi ale art. 92 alin. (8) pct.2 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera 
Deputaţilor este Cameră  decizionala. 

Potrivit prevederilor art.61 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, 
republicat, Comisia a dezbătut  iniţiativa legislativă  în şedinţa din  10 septembrie  2013. 

Proiectul de lege  are ca obiect modificarea şi  completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi  completările ulterioare, 
precum şi modificarea Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru  susţinerea familiei, 
republicată, în vederea majorării nivelului minim garantat şi a limitei de venituri până la 
care se acordă alocaţia pentru susţinerea familiei, începând cu luna iulie 2013.  

Membrii Comisiei au examinat proiectul de lege supus  avizării, 
expunerea de motive şi avizul favorabil al Consiliului Legislativ nr.391 din 15 mai 2013, 
Consiliul Economic şi Social, prin punctul de  vedere transmis cu adresa nr.1507 din 16 
mai 2011, susţine adoptarea  acestei  iniţiative legislative. 

 În urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a hotărât avizarea  
favorabilă a iniţiativei legislative.  

În raport de obiectul şi conţinutul său,  propunerea legislativă face parte 
din categoria legilor organice.  
 
 
             VICEPREŞEDINTE,                              SECRETAR, 
          Nicolae-Ciprian NICA                Theodor-Cătălin NICOLESCU 

 
Consilier  
 Florica Manole 


		2013-09-12T17:05:18+0300
	Florica D. Manole




