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AVIZ
asupra proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din
Legea nr.500/2002 privind finanţele publice

În conformitate cu prevederile art.95 și 117 alin. (1) din Regulamentul
Camerei Deputaților, republicat, cu modificările și completările ulterioare, Comisia
pentru industrii și servicii a fost sesizată pentru aviz, care va fi transmis Comisiei
pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru muncă și protecție socială, care sunt
sesizate în fond, cu proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.31/2021 privind derogarea de la prevederile art.47 alin.(6) din Legea
nr.500/2002 privind finanţele publice, transmis cu adresa nr. P.L.x. 209/2021 din 19
mai 2021, înregistrat la comisie sub nr.4c-3/282 din 19 mai 2021.
Consiliul Legislativ, cu avizul nr. 238/21.04.2021, avizează favorabil
proiectul de ordonanță de urgență, cu observații și propuneri.
Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în
ședința din 17 mai 2021, cu respectarea prevederilor articolului 76 alineatul (2) din
Constituția României, republicată.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare asigurarea infrastructurii
optime de funcționare a serviciilor comunitare integrate din comunităţile
marginalizate, în acest sens instituindu-se derogarea de la prevederile art.47 alin.(6)
din Legea nr.500/2002, în sensul autorizării Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale
ca, în cadrul proiectului „Creşterea capacităţii MMPS de coordonare metodologică
a SPAS-urilor în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi obligaţiilor legale pe domeniul
serviciilor sociale şi a creşterii calităţii serviciilor oferite cetaţenilorˮ, să cuprindă în
listele de investitii şi să achiziţioneze în conformitate cu prevederile Legii
nr.98/2016, documentaţii tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii
destinate centrelor comunitare integrate şi aparţinând celor 139 de unităţi
administrativ-teritoriale marginalizate eligibile.
Examinarea proiectului de lege a avut loc în ședința comisiei din 15.09.2021.
În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu unanimitate de voturi,
avizarea favorabilă a proiectului de lege.
Prin obiectul de reglementare și conținutul său, proiectul de lege face parte
din categoria legilor ordinare.
În conformitate cu prevederile art.75 din Constituția României, republicată, și
ale art.92 alin.(9) pct.1 din Regulamentul Camerei Deputaților, republicat, cu
modificările și completările ulterioare, Camera Deputaților este Cameră decizională.
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