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Parlamentul  României 
Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
         Nr.27/285 
         22.05.2006 
 
 
 

R A P O R T 
asupra propunerii legislative pentru eradicarea sărăciei 

 
 
 
1. În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 

Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată în 
fond, în procedură obişnuită în vederea examinării şi întocmirii raportului, cu  
propunerea legislativă pentru eradicarea sărăciei, trimisă cu adresa nr. P.L. X 286 
din 12 aprilie 2006. 
 
La întocmirea prezentului raport Comisia a avut în vedere avizele: 

• Consiliului Legislativ (nr.1611/10.11.2005 - favorabil) 
• Consiliului Economic şi Social (nr.2557m/17.11.2005 - negativ) 
• Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci (nr.252/11.05.2006 - negativ) 
• Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi (nr.467/27.04.2006 - 

favorabil) 
• Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor 

naţionale (nr.333/4.05.2006 - negativ), 
precum şi punctul de vedere al Guvernului (nr.239/20.01.2006 - negativ). 
 
Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea obligaţiei 
Guvernului de a elabora, până la sfârşitul anului 2007, Programul Naţional pentru 
eradicarea sărăciei, ale cărui măsuri vor fi aplicate în perioada 2008 – 2020 şi va fi 
aprobat prin lege de către Parlament. 
 
Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor respingerea iniţiativei legislative 
din următoarele considerente: 
a) Prin HG nr.826/2002 a fost aprobat Planul Naţional Antisărăcie şi Promovarea 
Incluziunii Sociale. De asemenea, tot prin Memorandumul comun în domeniul 
incluziunii sociale, elaborat şi semnat în 2005 de către Guvernul României şi 
Comisia Europeană, sunt reliefate principalele provocări în abordarea sărăciei şi a 
excluziunii sociale, sunt prezentate măsurile luate de România pentru transpunerea 
obiectivelor comune ale Uniunii Europene în politicile naţionale, în vederea 
realizării unei societăţi incluzive. 
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b) Domeniul la care se referă iniţiativa legislativă este reglementat şi actualizat în 
conformitate cu angajamentele asumate de România în procesul de negociere în 
vederea aderării la structurile europene începând cu 1 ianuarie 2007. 
 

2. Propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare, conform 
prevederilor art.73 alin.(1) din Constituţia României, republicată.  

 
3. La dezbaterea proiectului a participat, în conformitate cu prevederile 

art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat: 
 - din partea Guvernului: Dl.Cătălin Dănilă – Secretar de Stat, Ministerul 

Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 
 
4. La lucrările comisiei au fost prezenţi 17 deputaţi, din totalul de 18 membri 

ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu 8 voturi pentru şi 3 voturi împotrivă.  

 
5. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat în şedinţa din 6 aprilie 

2006. 
 

6. Potrivit prevederilor art.75 din Constituţia României, republicată, şi ale 
art.92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este 
Cameră decizională. 
 
 În urma dezbaterii în şedinţa din 16 mai 2006, Comisia propune respingerea 
propunerii legislative. 
 
 
 

PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
 Stelian DUŢU      Karoly KEREKES 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit,  
Consilier Elena ANGHEL 




