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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 

 
 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de lege pentru completarea art.8 din Legea 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr. PLx 78/2017 din 1 februarie 2017, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege 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.653/06.07.2016) 
• avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.2563/21.06.2016) 
• avizul negativ al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci 

(nr.4c-2/146/05.04.2017) 
• avizul negativ al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi  

(nr.4c-11/196/15.02.2017) 
• avizul negativ al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-5/69/15.02.2017) 
• avizul negativ al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-17/1162/21.02.2017) 
• punctele de vedere, negative, ale Guvernului (nr.1574/25.08.2016 şi 

nr.1802/22.03.2017). 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea art.8 
din Legea nr.416/2001, cu un nou alineat, alin.(2¹), în sensul ca 
persoanele din zonele necooperativizate, care au vârsta standard de 
pensionare şi care nu beneficiază de prestaţii dintr-un sistem de asigurări 
sociale, să beneficieze de ajutorul social prin exceptarea de la prevederile 
art.8 alin.(2¹) din legea menţionată. 

Bucureşti, 22 mai 2017 
Nr. 4c-7/127 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 16 mai 2017 
au participat, în conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, din partea Ministerului Muncii şi Justiţiei 
Sociale: 

- d-l Adrian Marius Rîndunică - Secretar de Stat 
- d-na Mihaela Grecu – director. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 19 deputaţi, din 

totalul de 21 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi pentru. 

 
Proiectul de lege a fost adoptat  de Senat în şedinţa din 22 

decembrie 2016, în condiţiile art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţia 
României, republicată. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

prevederilor art.73 alin.(3) din Constituţia României, republicată. 
 

Camera Deputaţilor este Cameră decizională, potrivit prevederilor 
art.75 din Constituţia României şi ale art.92 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat. 
  

În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 
Deputaţilor respingerea proiectului de lege din următoarele 
considerente: 

- intenţia de reglementare permite accesul persoanelor din zonele 
necooperativizate la ajutorul social, fără a ţine cont de potenţialul pe care 
îl au bunurile aflate în proprietatea acestor persoane, precum şi veniturile 
ce s-ar obţine din valorificarea acestora; 

- în aceeaşi situaţie se pot regăsi mai multe categorii de persoane, 
reglementarea fiind restrictivă din punct de vedere al categoriilor de 
beneficiari, care pot fi, spre exemplu, şomeri de lungă durată ce nu mai 
beneficiază de ajutorul de şomaj şi nu îşi găsesc loc de muncă, având 
vârste apropiate de vârsta de pensionare; 

- începând cu anul 1977, când s-a adoptat Legea nr.5 privind 

pensiile şi alte drepturi de asigurări sociale ale ţăranilor cu gospodărie 

individuală din zonele necooperativizate prin care se stabilea posibilitatea 
acestei categorii de ţărani să contribuie alături de stat la un fond de pensii, 
iar la împlinirea vârstei legale de pensionare să beneficieze de o pensie, în 
raport de perioada de contribuţie şi de valoarea produselor livrate anual la 
fondul de stat, şi până la Legea nr.263/2008 privind sistemul de pensii şi 

alte drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor, s-a avut în vedere 



 

3/3

această categorie de cetăţeni ai României care au domiciliat şi au lucrat în 
zonele necooperativizate înainte de anul 1989; 

- posibilitatea redusă a dovedirii cu documente oficiale a calităţii de 
furnizor de produse animaliere şi agroalimentare la fondul centralizat al 
statului, din cauze care ţin de inexistenţa sau deteriorarea evidenţelor 
aflate în arhivele primăriilor; 

- iniţiatorii nu precizează sursele financiare necesare aplicării 
măsurilor propuse, încălcându-se astfel dispoziţiiile art.138 alin.(5) din 
Constituţia României şi art.15 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
 
 

 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Adrian Solomon    Csép Éva Andrea 

             
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit, 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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