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COMISIA PENTRU MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ 
 
 
 
 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2016  pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice 

 
 

În conformitate cu prevederile art.95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi 
completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr.PLx 481/2016 din 24 
octombrie 2016, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice. 

 
Proiectul de lege are ca obiect modificarea şi completarea Legii nr.17/2000 privind asistenţa socială a 

persoanelor vârstnice, în scopul actualizării prevederilor sale cu actele normative emise ulterior. Principalele modificări 
se referă la revizuirea mecanismului de finanţare a căminelor pentru persoanele vârstnice, stabilirea ordinii surselor de 
finanţare şi corelarea cu dispoziţiile Legii asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

Bucureşti, 6 decembrie 2017 
Nr. 4c-7/829 
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Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 17 octombrie 2016. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere avizele favorabile primite de la: 

• Consiliul Legislativ (nr.623/29.06.2016) 
• Comisia pentru buget, finanţe şi bănci (nr.4c-2/742/05.04.2017) 
• Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi (nr.4c-11/1173/01.11.2016) 
• Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului (nr.4c-6/491/22.02.2017) 
• Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale (nr.4c-5/847/02.11.2016) 
• Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi (nr.4c-17/1044/01.11.2016). 

 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţele comisiei din 28 noiembrie şi 5 decembrie 2017 au participat, în 

conformitate cu prevederile art.55 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

- d-na Lia Olguţa Vasilescu – ministru, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale  
- d-l Adrian Marius Rîndunică – Secretar de Stat, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Elena Dobre – director, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale 
- d-na Dorina Vicol – consilier, Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. 
 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 22 deputaţi, din totalul de 24 membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
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, cu modificările şi completările ulterioare. 
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 În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu 
amendamente, admise şi respinse, redate în anexele care fac parte integrantă din prezentul raport.  
 

 
 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR, 
   Adrian Solomon      Violeta Răduţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit, 
Consilier parlamentar Lidia Vlădescu 
Consilier parlamentar Adriana Breazu 
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Anexa nr.1 
 

Amendamente admise 
 

În urma dezbaterilor, membrii Comisiei propun adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 
 

Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 
 

Lege privind aprobarea 
Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului  nr.34/2016  pentru 
modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice 

 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34 din 28 iunie 
2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 17/2000 
privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, publicată 
în monitorul official al României, 
Partea I, nr.488 din 30 iunie 
2016. 
 
 

 
Articol unic. - Se aprobă 
Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34 din 28 iunie 
2016 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 17/2000 
privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, publicată 
în monitorul official al României, 
Partea I, nr.488 din 30 iunie 
2016, cu următoarele 
modificări şi completări: 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

3.  
Titlul ordonanţei 
 

Ordonanţă de urgenţă pentru 
modificarea şi completarea Legii 

nr.17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice 

 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

4.  
Art.I. - Legea nr. 17/2000 
privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, 
republicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 157 din 6 
martie 2007, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

5.  
(din Legea nr.17/2000) 
 
 
 
 
Art.7, alin.(2) 
 
(2) În situaţia în care starea de 
sănătate a persoanei vârstnice 
nu permite obţinerea 
consimţământului acesteia, 
pentru acordarea îngrijirilor 
prevăzute la alin. (1) decizia se 

 
__ 

 
1. La articolul I, înaintea 
punctului 1 se introduc două 
noi puncte, cu următorul 
cuprins: 
„- La articolul 7, alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
«(2) În situaţia în care starea de 
sănătate a persoanei vârstnice 
nu permite obţinerea 
consimţământului acesteia, 
pentru acordarea îngrijirilor 
prevăzute la alin.(1) decizia se 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Armonizare cu 
prevederile Legii 
nr.292/2011. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

ia de serviciul social al consiliului 
local sau de direcţia de asistenţă 
socială din cadrul direcţiilor de 
muncă, solidaritate socială şi 
familie judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, pe baza anchetei 
sociale şi a recomandărilor 
medicale făcute de medicul de 
familie, prin consultarea şi a 
medicului specialist, cu acceptul 
rudelor de gradul I ale persoanei 
respective sau, în lipsa acestora, 
cu acceptul unui alt membru de 
familie. 
 
 
Art.8, lit.a) şi b) 
 
Art.8. - Serviciile comunitare 
asigurate persoanelor vârstnice 
la domiciliu sunt: 
a) servicii sociale privind, în 
principal, îngrijirea persoanei, 
prevenirea marginalizării sociale 
şi sprijinirea pentru reintegrarea 
socială, consiliere juridică şi 
administrativă, sprijin pentru 
plata unor servicii şi obligaţii 
curente, îngrijirea locuinţei şi 
gospodăriei, ajutor pentru 
menaj, prepararea hranei; 
b) servicii sociomedicale privind, 
în principal, ajutorul pentru 

ia de serviciul public de 
asistență socială al 
autorităţii administraţiei 
publice locale unde are 
domiciliul sau reşedinţa 
persoana vârstnică, pe baza 
anchetei sociale şi a 
recomandărilor medicale făcute 
de medicul de familie, prin 
consultarea şi a medicului 
specialist, cu acceptul rudelor de 
gradul I ale persoanei respective 
sau, în lipsa acestora, cu 
acceptul unui alt membru de 
familie.»” 
 
 
 
“- La articolul 8, literele a) şi 
b) se modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
«a) servicii de îngrijire 
personală prevăzute la art.31 
și art. 32 alin. (1) din Legea 
asistenței sociale 
nr.292/2011, cu modificările 
și completările ulterioare; 
 
 
 
 
b) servicii prevăzute la art.33 
alin.(1) lit. b) și c) din Legea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Armonizare cu 
prevederile Legii 
nr.292/2011 și claritatea 
reglementării pentru 
evitarea riscului de 
implementare incorectă. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

realizarea igienei personale, 
readaptarea capacităţilor fizice şi 
psihice, adaptarea locuinţei la 
nevoile persoanei vârstnice şi 
antrenarea la activităţi 
economice, sociale şi culturale, 
precum şi îngrijirea temporară în 
centre de zi, aziluri de noapte 
sau alte centre specializate; 
 

asistenței sociale 
nr.292/2011, cu modificările 
și completările ulterioare;»” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

6.  
1. La articolul 9, alineatul (2) 
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(2) Serviciile prevăzute la art.8 
lit.a) şi b) se asigură fără plata 
contribuţiei persoanelor 
vârstnice care, evaluate potrivit 
grilei naţionale de evaluare a 
nevoilor persoanelor vârstnice, 
nu au venituri." 
 
 

 
__ 

 
2. La articolul I punctul 1, 
alineatul (2) al articolului 9  
se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„(2) Serviciile prevăzute la art.8 
lit.a) şi b) se asigură fără plata 
contribuției persoanelor 
vârstnice care, evaluate potrivit 
grilei naţionale de evaluare a 
nevoilor persoanelor vârstnice, 
se încadrează în una din 
următoarele situații: 
a) nu au venituri și nici 
susținători legali;  
b) sunt beneficiari ai 
ajutorului social acordat în 
baza Legii nr.416/2001 
privind venitul minim 
garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, sau 
realizează venituri al căror 
cuantum se situează sub 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Corelare cu prevederile 
Legii nr.292/2011 şi ale 
Codului Civil. 
Includerea persoanelor 
vârstnice cu venituri 
mici care nu  beneficiază 
nici de ajutor social și 
nici de indemnizația 
socială. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

nivelul indemnizației sociale 
pentru pensionari prevăzută 
de Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.6/2009 
privind instituirea pensiei 
sociale minime garantate, cu 
modificările ulterioare; 
c) susținătorii legali ai 
persoanelor vârstnice 
prevăzute la lit.b) realizează 
venituri al căror cuantum se 
situează sub cuantumurile 
veniturilor prevăzute la 
lit.b).” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

7.  
2. Articolului 10 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
"Art.10. - Persoanele vârstnice 
care se încadrează în grila 
naţională de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice, 
îndreptăţite să beneficieze de 
serviciile prevăzute la art. 8 lit. 
a) şi b) şi care realizează 
venituri, beneficiază de servicii 
cu plata unei contribuţii, în 
funcţie de tipul de servicii 
acordate şi de venitul persoanei, 
fără a se depăşi costul acestora 
calculat pentru perioada 

 
__ 

 
3. La articolul I punctul 2, 
articolul 10 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
"Art.10. - Persoanele vârstnice 
care se încadrează în grila 
naţională de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice, 
îndreptățite să beneficieze de 
serviciile prevăzute la art. 8 
lit.a) şi b) şi care realizează 
venituri peste cele prevăzute 
la art.9 alin.(2) lit.b), 
beneficiază de servicii cu plata 
unei contribuții, stabilite în 
urma procesului de evaluare 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru corelare cu 
modificările aduse art.9 
alin.(2). 
 
Corelare cu Legea 
nr.292/2011. 
 
Obligația de întreținere 
este  prevăzută de Codul 
Civil. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

respectivă. Tipurile de servicii şi 
costul acestora se stabilesc de 
autorităţile administraţiei publice 
locale, cu respectarea 
prevederilor legii." 
 

complexă, în funcţie de tipul de 
servicii acordate şi de venitul 
persoanei/ susținătorilor 
legali, fără a se depăși costul 
acestora calculat pentru 
perioada respectivă. Tipurile de 
servicii şi costul acestora se 
stabilesc de autorităţile 
administraţiei publice locale, 
respectiv de furnizorul de 
servicii sociale, cu respectarea 
prevederilor legale." 
 
Autori: membrii comisiei 
 

Evaluarea capacității 
familiei de a realiza 
obligația de întreținere 
se stabilește în 
cadrul/urma evaluării 
complexe. 

8.  
3. Articolului 12 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 12. - (1) Organizarea 
serviciilor prevăzute la art. 8 lit. 
a) şi b) revine autorităţilor 
administraţiei publice locale, prin 
serviciile publice de asistenţă 
socială direct sau în baza 
convenţiilor de parteneriat şi a 
contractelor de servicii sociale 
încheiate cu alţi furnizori publici 
sau privaţi de servicii sociale 
care deţin licenţă de funcţionare 
pentru servicii de îngrijire la 
domiciliu. 
(2) În aplicarea prevederilor 
alin.(1) şi a prevederilor art.119 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

alin.(1) din Legea asistenţei 
sociale nr.292/2011, cu 
modificările ulterioare, 
autorităţile administraţiei publice 
locale, prin serviciul public de 
asistenţă socială şi prin 
compartimentul de contractare, 
au în vedere următoarele: 
a) estimarea anuală a numărului 
persoanelor vârstnice 
dependente care necesită sprijin 
pentru activităţile de bază ale 
vieţii zilnice; 
b) estimarea numărului 
persoanelor vârstnice care nu 
primesc ajutor pentru 
îndeplinirea activităţilor 
instrumentale ale vieţii zilnice 
din partea îngrijitorilor informali 
şi voluntari; 
c) elaborarea indicatorilor de 
eficienţă cost/beneficiu." 
 

9.  
(din Legea nr.17/2000) 
 
Art.13 alin.(1) 
 
Art.13. - (1) Pentru asigurarea 
îngrijirii la domiciliu a persoanei 
vârstnice aflate în situaţia de 
dependenţă sociomedicală, 
stabilită conform grilei naţionale 

 
__ 

 
4. La articolul I, punctul 4 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
“4. La articolul 13, alineatele 
(1) şi (2) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
«Art.13. - (1) Pentru asigurarea 
îngrijirii la domiciliu a persoanei 
vârstnice aflate în situaţia de 

 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
Corelare cu celelalte 
modificări propuse. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice, consiliile 
locale pot angaja personal de 
îngrijire prin plata cu ora, 
fracţiuni de normă sau normă 
întreagă, în funcţie de perioada 
de îngrijire necesară a se acorda 
şi cu respectarea criteriilor 
prevăzute de standardele de 
calitate aplicabile în domeniu, 
conform legislaţiei în vigoare. 
 
(din ordonanţă) 
 
4. La articolul 13, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(2) Soţul şi rudele care au în 
îngrijire o persoană vârstnică 
dependentă pot beneficia de 
program lunar redus de lucru, 
de o jumătate de normă, cu 
suportarea drepturilor salariale 
pentru cealaltă jumătate de 
normă din bugetul local, 
corespunzător salariului brut 
lunar al îngrijitorului la domiciliu, 
potrivit Legii-cadru 
nr.284/2010 privind 
salarizarea unitară a 
personalului plătit din 
fonduri publice, cu 
modificările şi completările 

dependenţă sociomedicală, 
stabilită conform grilei naţionale 
de evaluare a nevoilor 
persoanelor vârstnice, 
autorităţile administraţiei 
publice locale pot angaja 
personal de îngrijire prin plata 
cu ora, fracţiuni de normă sau 
normă întreagă, în funcţie de 
perioada de îngrijire necesară a 
se acorda şi cu respectarea 
criteriilor prevăzute de 
standardele de calitate aplicabile 
în domeniu, conform legislaţiei 
în vigoare.  
 
 
(2) Soţul şi rudele care au în 
îngrijire o persoană vârstnică 
dependentă pot beneficia de 
program lunar redus de lucru, 
de o jumătate de normă, cu 
suportarea drepturilor salariale 
pentru cealaltă jumătate de 
normă din bugetul local, 
corespunzător salariului brut 
lunar al îngrijitorului la domiciliu, 
potrivit Legii nr.153/2017 
privind salarizarea 
personalului plătit din 
fonduri publice.  Timpul cât 
soţul şi rudele au fost încadrate 
în aceste condiţii se consideră, la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legea nr.284/2010 a 
fost abrogată. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

ulterioare. Timpul cât soţul şi 
rudele au fost încadrate în 
aceste condiţii se consideră, la 
calculul vechimii în muncă, timp 
lucrat cu normă întreagă." 
 

calculul vechimii în muncă, timp 
lucrat cu normă întreagă.»" 
 
Autori: membrii comisiei 

10.  
(din Legea nr.17/2000) 
 
 
 
 
 
Art.17. - Activităţile sociale şi 
sociomedicale prevăzute în 
prezenta lege se monitorizează 
şi se evaluează de personalul de 
specialitate din cadrul aparatului 
propriu al consiliilor locale şi al 
direcţiilor de muncă, solidaritate 
socială şi familie judeţene şi a 
municipiului Bucureşti. 
 

 
__ 

 
5. La articolul I, după 
punctul  4 se introduce un 
nou punct, punctul 41, cu 
următorul cuprins: 
“41. Articolul 17 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
«Art.17. - Evaluarea, 
monitorizarea şi controlul 
respectării prevederilor 
prezentei legi se realizează 
de Agenția Națională pentru 
Plăți și Inspecție Socială.»” 
 
Autori: membrii comisiei 
  

 
Legislația privind 
asigurarea calității în 
domeniul serviciilor 
sociale prevede obligația 
evaluării serviciilor 
sociale în vederea 
acordării dreptului de 
funcționare și 
monitorizării ulterioare 
pentru verificarea 
menținerii condițiilor, 
precum și controale 
tematice, inopinate, etc. 
Ulterior anului 2000, 
serviciile sociale au fost 
definite, clasificate după 
diverse tipologii, etc. La 
această dată este în 
vigoare Nomenclatorului 
serviciilor sociale care 
cuprinde categoriile de 
servicii sociale și 
activitățile principale 
(găzduire, îngrijire, 
consiliere, etc.).  
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

11.  
5. La articolul 18, alineatele 
(1) şi (5) se modifică şi vor 
avea următorul cuprins: 
"Art.18. - (1) Căminul pentru 
persoane vârstnice este 
instituţia de asistenţă socială cu 
personalitate juridică, înfiinţată, 
organizată şi finanţată potrivit 
dispoziţiilor prezentei legi, în 
vederea asigurării serviciilor 
de îngrijire pe perioadă 
nedeterminată, în sistem 
rezidenţial. 
........................................... 
 
 
 
 
(din Legea nr.17/2000) 
 
(4) Pentru buna funcţionare a 
căminelor pentru persoane 
vârstnice direcţiile de muncă, 
solidaritate socială şi familie 
judeţene şi a municipiului 
Bucureşti vor asigura 
îndrumarea metodologică şi 
coordonarea activităţii de 
specialitate necesare. 
 
(5) Cheltuielile de funcţionare a 
căminului pentru persoane 

  
6. La articolul I, punctul  5 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
„5. La articolul 18, alineatele 
(1) şi (4) şi literele a) şi c) 
ale alineatului (5) se 
modifică şi  vor avea 
următorul cuprins: 
«Art.18. - (1)  Căminul pentru 
persoane vârstnice este centrul 
rezidențial cu sau fără 
personalitate juridică, finanțat 
integral din bugetul local, 
înființat și organizat potrivit 
dispozițiilor prezentei legi, care 
acordă, pe perioadă 
nedeterminată, îngrijire 
persoanelor vârstnice. 
........................................... 
 
(4) Serviciile publice de 
asistență socială asigură 
îndrumarea metodologică şi 
coordonarea activităţii de 
specialitate necesare pentru 
buna funcţionare a căminelor 
pentru persoane vârstnice. 
 
.......................................... 
 
Alin.(5), partea introductivă 
nemodificată 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Serviciile sociale 
acordate şi administrate 
de către autorităţile 
administraţiei publice 
locale se înființează prin 
hotărâre a consiliului 
local şi pot fi organizate 
ca structuri cu sau fără 
personalitate juridică. 
Este ineficient, din punct 
de vedere administrativ 
și financiar, să se 
impună înființarea 
acestor centre cu 
personalitate juridică 
întrucât căminele pentru 
persoane vârstnice au 
capacități diferite, între 
320 de locuri și 8 locuri, 
1/3 din căminele publice 
pentru persoane 
vârstnice au o 
capacitate sub 40 de 
locuri, 17 dintre acestea, 
având sub 25 de locuri.  
 
Există centre aflate în 
unităţi administrativ-
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

vârstnice se asigură cu 
respectarea principiului 
subsidiarităţii, în următoarea 
ordine: 
 
a) din venituri proprii, încasate 
din contribuţii ale 
persoanelor vârstnice şi/sau, 
după caz, ale susţinătorilor 
legali ai acestora; 
 
b) din sume alocate din bugete 
locale ale unităţilor/ 
subdiviziunilor administrativ-
teritoriale; 
 
c) din bugetul de stat - în 
completarea cuantumului 
prevăzut la lit.a) şi b), din sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată, în proporţie de cel 
mult 10% din necesarul stabilit 
anual de Ministerul Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, la 
elaborarea bugetului de stat, 
în baza standardelor minime 
de cost aprobate prin 
hotărâre a Guvernului, în 
condiţiile legii." 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
a) din venituri proprii; 
 
 
 
 
 
b) nemodificată 
 
 
 
c) din bugetul de stat, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată - în proporție de cel 
mult 10% din standardul minim 
de cost aprobat prin hotărâre a 
Guvernului, în condițiile legii, în 
completarea sumelor prevăzute 
la lit.a) şi b), pe baza 
necesarului stabilit anual de 
Ministerul Muncii și Justiției 
Sociale, la elaborarea bugetului 
de stat.»” 
 
Autori: membrii comisiei 
 
 

teritoriale al căror buget 
acoperă cheltuielile 
curente de funcționare. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

12.  
6. La articolul 18, după 
alineatul (5) se introduce un 
nou alineat, alineatul (6), cu 
următorul cuprins: 
"(6) Sumele alocate potrivit 
prevederilor alin. (5) lit. c), 
repartizate pe judeţe la 
propunerea Ministerului Muncii, 
Familiei, Protecţiei Sociale şi 
Persoanelor Vârstnice, se aprobă 
distinct prin anexă la legea 
bugetului de stat şi se 
repartizează pe unităţi 
administrativ-teritoriale prin 
decizie a directorului direcţiei 
generale regionale a finanţelor 
publice/şefului administraţiei 
judeţene a finanţelor publice, la 
propunerea agenţiei judeţene 
pentru plăţi şi inspecţie socială, 
respectiv a municipiului 
Bucureşti fundamentată pe baza 
solicitărilor autorităţilor 
administraţiei publice locale." 
 

 
__ 

 
Nemodificat 

 

13.  
7. La articolul 21 alineatul 
(1), litera c) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"c) finanţarea cheltuielilor 
curente ale căminelor pentru 
persoane vârstnice, potrivit 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

prevederilor art. 18 alin. (5) 
lit.c);" 
 

14.  
8. La articolul 21 alineatul 
(1), după litera c) se 
introduce o nouă literă, litera 
c1), cu următorul cuprins: 
"c1) finanţarea programelor de 
interes naţional destinate 
dezvoltării şi sustenabilităţii 
serviciilor sociale pentru 
persoanele vârstnice." 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

15.  
9. La articolul 21 alineatul 
(2), litera a) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"a) sume alocate în completarea 
veniturilor proprii ale căminelor, 
prevăzute la art.18 alin.(5) 
lit.a);" 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

16.  
10. La articolul 21 alineatul 
(2), după litera a) se 
introduce o nouă literă, litera 
a1), cu următorul cuprins: 
"a1) finanţarea cheltuielilor de 
capital ale căminelor din 
subordine şi pentru 
asigurarea componenţei 
locale la proiectele ce 

 
__ 

 
7. La articolul I punctul  10, 
litera a1) a alineatului (2) al 
articolului 21, se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
”a1) finanțarea cheltuielilor 
căminelor din subordine/ 
administrare;” 
 
Autori: membrii comisiei 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Armonizare cu 
prevederile art.67 din 
Legea finanțelor publice 
locale nr.273/2006. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

beneficiază de fonduri 
externe nerambursabile, 
implementate de acestea;" 
 

 
 

17.  
11. La articolul 21, alineatul 
(3) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(3) Sponsorizările şi donaţiile în 
bani sau în natură, făcute de 
persoane fizice şi juridice 
române şi străine căminelor 
pentru persoane vârstnice sau 
celorlalte instituţii şi unităţi de 
asistenţă socială prevăzute la 
art.7 alin.(1) lit.c) se utilizează 
cu respectarea prevederilor Legii 
nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare." 
 

 
__ 

 
Nemodificat 
 

 

18.  
(din Legea nr.17/2000) 
  
 
 
 
Art.22 
 
Art.22. - Investiţiile pentru 
construirea, dotarea, 
întreţinerea, modernizarea, 
precum şi cheltuielile pentru 

 
__ 

 
8. La articolul I, după 
punctul 11 se introduc trei 
noi puncte, punctele 111 - 
113, cu următorul cuprins: 
 
„111. Articolul 22 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
«Art.22. - Investiţiile pentru 
construirea, dotarea, 
întreţinerea, modernizarea, 
precum şi cheltuielile pentru 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
Armonizare cu 
prevederile din Legea 
asistenţei sociale 
nr.292/2011. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

funcţionarea căminelor care 
deservesc mai multe unităţi 
administrativ-teritoriale se 
finanţează potrivit convenţiilor 
încheiate între finanţator şi 
consiliile locale interesate.  
 
 

funcţionarea căminelor care 
deservesc mai multe unităţi 
administrativ-teritoriale se 
finanţează potrivit 
parteneriatelor încheiate 
între autorităţile 
administraţiei publice locale 
potrivit legii.»” 
 

 
 
 

19.  
(din Legea nr.17/2000) 
 
Art.24, alin.(1) 
 
Art.24. -  (1) Persoanele 
vârstnice care dispun de venituri 
proprii şi sunt îngrijite în 
căminele organizate potrivit 
prezentei legi, precum şi 
susţinătorii legali ai acestora, au 
obligaţia să plătească lunar o 
contribuţie de întreţinere, 
stabilită pe baza costului mediu 
lunar de întreţinere. 
 
 

 
__ 

  
„112. La articolul 24, 
alineatul (1) se modifică și 
va avea următorul cuprins: 
«Art.24. – (1) Persoana 
vârstnică îngrijită în căminul 
organizat potrivit prezentei legi, 
precum şi susținătorii legali ai 
acesteia, care  dispun de 
venituri proprii, au obligația să 
plătească lunar o contribuție de 
întreținere, stabilită 
individualizat, în urma 
evaluării complexe efectuată 
potrivit  dispoziţiilor art.49 
din Legea nr.292/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare, pe baza costului 
mediu lunar de întreținere, 
precum și a veniturilor 
persoanei vârstnice și, după 
caz, a susținătorilor legali ai 
acesteia.»” 
 

   
 
 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Susținătorii legali au 
obligația de întreținere, 
potrivit Codului Civil. 
Ulterior anului 2000,  
s-au reglementat 
etapele procesului de 
acordare a serviciilor 
sociale: evaluarea 
inițială și planul de 
intervenție,  evaluarea 
complexă și planul de 
servicii, contractul de 
servicii, acordarea 
serviciilor sociale, 
revizuirea planului etc. 
 



 

19/34

Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

20.  
__ 

 
__ 

 
„113. La articolul 24, după 
alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alineatul (11), cu 
următorul cuprins: 
«(11) Contribuția de 
întreținere prevăzută la 
alin.(1) reprezintă venit la 
bugetul local.»” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Prevedere necesară. 

21.  
12. La articolul 24, alineatul 
(3) se abrogă. 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

22.  
13. La articolul 25, alineatul 
(2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(2) Costul mediu lunar de 
întreţinere se stabileşte în 
funcţie de gradul de dependenţă 
al persoanei vârstnice îngrijite şi 
are în vedere totalitatea 
cheltuielilor curente anuale 
ale căminului pentru 
persoane vârstnice, 
diminuate cu sumele primite 
din Fondul naţional unic de 
asigurări de sănătate, pentru 
finanţarea drepturilor de 
personal ale personalului 

 
__ 

 
Nemodificat  
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Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

medical şi a medicamentelor." 
 

23.  
14. La articolul 25, alineatul 
(3) se abrogă. 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

24.  
15. La articolul 25, alineatul 
(4) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
"(4) Costul mediu lunar de 
întreţinere trebuie să asigure 
îndeplinirea nivelului 
standardelor minime de calitate 
şi nu poate fi mai mic decât 
standardul minim de cost 
aprobat prin hotărâre a 
Guvernului, în condiţiile legii." 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

25.  
16. La articolul 25 alineatul 
(5), litera b) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
"b) diferenţa până la concurenţa 
valorii integrale a contribuţiei 
lunare de întreţinere se va plăti 
de către susţinătorii legali ai 
persoanelor vârstnice îngrijite în 
cămine, dacă realizează venit 
lunar, pe membru de familie, în 
cuantum mai mare de 782 lei;" 

 
__ 

 
9. La articolul I punctul 16,  
litera b) a alineatului (5) al 
articolului 25 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
”b) diferenţa până la concurenţa 
valorii integrale a contribuţiei 
lunare de întreţinere se va plăti 
de către susţinătorii legali ai 
persoanelor vârstnice îngrijite în 
cămine, dacă realizează venit 
lunar, pe membru de familie, în 
cuantum mai mare decât 
valoarea netă a salariului de 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Pentru simplificarea 
procedurilor.  
Din prelucrarea datelor 
prezentate de INS în 
studiul Veniturile și 
consumul populației, 
2015, pentru 65% din 
populație venitul mediu 
lunar pe o persoană se 
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ordonanţa de urgenţă 
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adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

bază minim brut pe țară 
garantat în plată stabilit 
potrivit legii.” 
 
Autori: membrii comisiei  
 

situa sub salariul minim 
brut pe țară garantat în 
plată la nivelul anului 
2015 (1050 lei începând 
cu 1 iulie 2015), iar 
pentru 45%  din 
populație, venitul lunar 
pe persoană era până la 
878 lei. 
Raportarea la salariul 
minim brut pe țară a 
fost introdusă în anul 
2006 și eliminată din 
nou în anul 2008. 
 

26.  
(din Legea nr.17/2000) 
 
Art. 25, alin. (5) lit.b1) 
 
b1) cuantumul prevăzut la lit.b) 
se indexează prin hotărâre a 
Guvernului, în funcţie de indicele 
de creştere a preţurilor de 
consum prognozat an/an 
anterior; 
 

 
__ 

 
10. La articolul I,  după 
punctul 16 se introduc două 
noi puncte, punctele 161 şi 
162, cu următorul cuprins: 
 
„161. La articolul 25 alineatul 
(5), litera b1) se abrogă.” 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
Textul este superfluu, 
întrucât cuantumul 
prevăzut la lit.b) se 
actualizează automat 
când se modifică salariul 
minim brut pe ţară 
garantat în plată. 
 

27.  
__ 

 
__ 

 
“162. La articolul 25, după 
alineatul (5) se introduc trei 
noi alineate, alineatele (51) – 
(53), cu următorul cuprins: 
«(51) La stabilirea venitului 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Detalierea procedurii 
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Text propus de comisie 
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Motivare 

lunar pe membru de familie 
al susținătorilor legali, se 
procedează după cum 
urmează: 
a) din veniturile nete lunare 
ale susținătorilor legali se 
scad eventualele obligații 
legale de întreținere, aflate 
în executare; 
b) suma rămasă se împarte 
la numărul membrilor de 
familie pe care susținătorii 
legali îi au efectiv în 
întreținere. 
(52) Categoriile de venituri 
luate în calcul la stabilirea 
venitului lunar pe membru 
de familie se stabilesc prin 
hotărâre a consiliului 
local/județean, cu 
respectarea prevederilor 
Legii nr.287/2009 privind 
Codul civil, republicată, cu 
modificările și completările 
ulterioare. 
(53) Pentru stabilirea 
veniturilor persoanelor 
vârstnice îngrijite în cămin, 
prevederile alin.(51) și (52) 
se aplică în mod 
corespunzător.»” 
  
Autori: membrii comisiei 

privind stabilirea 
venitului lunar pe 
membru de familie şi 
stabilirea categoriilor de 
venituri luate în calcul la 
stabilirea acestuia. 
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28.  
17. Articolul 26 se abrogă. 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

29.  
 
(din Legea nr.17/2000) 
 
 
 
 
 
Art.27. - Asistenţa socială se 
acordă la cererea persoanei 
vârstnice interesate, a 
reprezentantului legal al 
acesteia, a instanţei 
judecătoreşti, a personalului de 
specialitate din cadrul consiliului 
local, a poliţiei, a organizaţiei 
pensionarilor, a unităţilor de cult 
recunoscute în România sau a 
organizaţiilor neguvernamentale 
care au ca obiect de activitate 
asistenţa socială a persoanelor 
vârstnice. 
 
 

 
__ 

 
11. La articolul I,  după 
punctul 17 se introduc opt 
noi puncte, punctele 171 - 
178, cu următorul cuprins: 
 
“171. Articolul 27 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
«Art.27. - (1) Asistenţa socială 
pentru persoanele vârstnice se 
acordă la cererea scrisă a 
persoanei vârstnice interesate 
sau a reprezentantului legal al 
acesteia. Cererea poate fi 
transmisă pe suport de 
hârtie sau în format 
electronic şi trebuie însoţită 
de declarația pe proprie 
răspundere privind veridicitatea 
datelor declarate, de un 
angajament de plată pentru 
situaţiile în care se pot constata 
drepturi acordate necuvenit, 
precum şi de alte documente 
doveditoare. 
(2) Cererea prevăzută la 
alin.(1) se transmite şi se 
înregistrează la serviciul 
public de asistență socială al 
autorităţii administraţiei 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Reglementarea acordării 
asistenţei sociale, cu 
respectarea principiului 
complementarității 
dintre beneficiile de 
asistență socială și 
serviciile sociale. 
 
 
 
Corelare cu prevederile 
art.7 alin.(2). 
 
 
 
Ideea unui formular unic 
de cerere are în vedere 
complementaritatea 
dintre beneficii și servicii 
sociale, inclusiv din 
perspectiva monitorizării 
ulterioare. 
Datele despre persoana 
vârstnică și membrii 
familiei sunt informații 
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publice locale unde are 
domiciliul sau reşedinţa 
persoana vârstnică, și 
conține, în principal, 
următoarele: 
a) date  privind persoana 
vârstnică; 
b) date privind componența 
familiei; 
c) veniturile realizate şi 
bunurile deţinute de membrii 
familiei persoanei vârstnice; 
d) tipul de locuință, sistemul 
de încălzire utilizat şi 
numărul persoanelor care 
locuiesc la aceeași adresă de 
domiciliu sau reședință; 
e) informaţii referitoare la 
nevoile speciale şi situaţiile 
particulare în care se află 
persoana vârstnică și 
membrii familiei. 
(3) Pentru facilitarea 
accesului la acordarea 
dreptului la servicii sociale și 
la beneficiile de asistență 
socială, precum şi pentru o 
mai bună prelucrare şi 
verificare electronică a 
datelor şi informaţiilor 
referitoare la îndeplinirea 
condiţiilor de eligibilitate, 
formularul de cerere şi 

care rezultă fie din 
evaluarea inițială, fie din 
evaluarea complexă, 
etc.  
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declarația pe propria 
răspundere prevăzute la 
alin.(1) şi (2) sunt redactate 
pe secțiuni, respectiv cerere, 
anexe obligatorii şi anexe 
opționale.  
(4) Documentele doveditoare 
prevăzute la alin.(1) privesc, 
în principal, recomandări 
şi/sau evaluări ale medicului 
de familie/medicului 
specialist, planul de 
externare și de continuare a 
serviciilor de îngrijire 
medicală în comunitate, 
veniturile persoanei 
vârstnice și bunurile acesteia 
și, după caz, veniturile/ 
bunurile susținătorilor legali. 
(5) Prin angajamentul de 
plată prevăzut la alin.(1) 
persoana vârstnică sau 
reprezentantul legal al 
acesteia își asumă obligația 
de restituire a sumelor 
încasate necuvenit şi 
precizează sursele de venit 
din care se va face 
plata/recuperarea acestora. 
(6) Modelul formularului de 
cerere, al declarației pe 
propria răspundere privind 
veridicitatea datelor 
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declarate, al documentelor 
doveditoare, precum şi 
modelul angajamentului de 
plată, prevăzute în prezentul 
articol, se stabilesc prin 
hotărâre a Guvernului.»” 
 

30.  
(din Legea nr.17/2000) 
 
Art. 28 alin.(2) 
 
(2) Ancheta socială se realizează 
de un colectiv format din 2 
asistenţi sociali din cadrul 
consiliului local sau de la 
direcţia de muncă, 
solidaritate socială şi familie 
judeţeană sau a municipiului 
Bucureşti. În situaţia 
persoanelor vârstnice 
dependente colectivul se va 
completa în mod obligatoriu cu 
medicul specialist al persoanei 
respective. 
(3) Colectivul prevăzut la 
alin.(2) poate fi completat şi cu 
reprezentanţi ai organizaţiilor 
pensionarilor, unităţilor de cult 
recunoscute în România sau ai 
altor organizaţii 
neguvernamentale care au ca 
obiect de activitate asistenţa 

 
__ 

 
 „172. La articolul 28, 
alineatele (2) şi (3) se 
modifică şi vor avea 
următorul cuprins: 
«(2) Ancheta socială se 
realizează de asistentul social 
din cadrul serviciului public de 
asistenţă socială. În situaţia 
persoanelor vârstnice 
dependente, echipa 
interdisciplinară, constituită 
potrivit legii, cuprinde, în 
mod obligatoriu, şi medicul 
specialist al persoanei 
respective. 
 
 
(3) Echipa interdisciplinară 
prevăzută la alin.(2) poate fi 
completată şi cu reprezentanţi ai 
organizaţiilor pensionarilor, 
unităţilor de cult recunoscute în 
România sau ai altor organizaţii 
neguvernamentale care au ca 
obiect de activitate asistenţa 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
 
 
Corelare cu prevederile 
privind evaluarea 
complexă. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu celelalte 
modificări propuse. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

socială a persoanelor vârstnice. 
 
 

socială a persoanelor 
vârstnice.»” 
 

31.  
(din Legea nr.17/2000) 
 
 
Art.29. - Aprobarea, 
respingerea, suspendarea sau 
încetarea dreptului la servicii de 
asistenţă socială pentru 
persoanele vârstnice, prevăzute 
de prezenta lege, se face de 
către: 
a) primar, pentru serviciile de 
asistenţă socială organizate pe 
plan local, pentru îngrijirea în 
căminele aflate în administrare 
şi pentru îngrijirea la domiciliu; 
b) directorul general al direcţiei 
de muncă, solidaritate socială şi 
familie judeţene şi a municipiului 
Bucureşti, pentru asistenţa 
socială acordată de asociaţiile şi 
fundaţiile române şi de unităţile 
de cult recunoscute în România, 
care au primit transferuri din 
fondurile gestionate de 
Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei. 
 
 
 

 
__ 

  
„173.  Articolul 29 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
«Art.29. – Aprobarea, 
respingerea, suspendarea sau 
încetarea dreptului la serviciile 
sociale pentru persoanele 
vârstnice, prevăzut de prezenta 
lege, se realizează de către 
serviciul public de asistență 
socială cu respectarea 
prevederilor referitoare la 
procesul de acordare a 
serviciilor sociale şi măsurile 
integrate de asistenţă socială 
a persoanelor vârstnice, 
prevăzute la art.44-52 şi 
art.92-103 din Legea 
nr.292/2011, cu modificările 
şi completările ulterioare.»” 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Corelare cu modificările 
legislative în ceea ce 
privește construcția 
instituțională a 
sistemului național de 
asistență socială, 
adoptate ulterior Legii 
nr.17/2000 întrucat 
evaluarea complexă, în 
situaţia persoanelor 
dependente, se 
realizează de o echipă 
interdisciplinară. 
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crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

32.  
(din Legea nr.17/2000) 
  
Art.30. - (1) Autoritatea tutelară 
sau, după caz, consilierii juridici 
angajaţi ai consiliului local în a 
cărui rază teritorială domiciliază 
persoana vârstnică au obligaţia 
de a acorda, la solicitarea 
acesteia, consiliere gratuită în 
vederea încheierii actelor 
juridice de vânzare-cumpărare, 
donaţie sau împrumuturi cu 
garanţii imobiliare care au drept 
obiect bunurile mobile sau 
imobile ale persoanei vârstnice 
respective. 
 
(2) Persoana vârstnică, astfel 
cum este definită la art.1 
alin.(4), va fi asistată, la 
cererea acesteia sau din oficiu, 
după caz, în vederea încheierii 
unui act juridic de 
înstrăinare, cu titlu oneros 
ori gratuit, a bunurilor ce îi 
aparţin, în scopul întreţinerii şi 
îngrijirii sale, de un reprezentant 
al autorităţii tutelare a 
consiliului local în a cărui 
rază teritorială domiciliază 
persoana vârstnică 
respectivă. 

  
„174.  Articolul 30 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
«Art.30. - (1) Autoritatea 
tutelară/instanța de tutelă din 
unitatea administrativ-
teritorială în care persoana 
vârstnică are domiciliul sau 
reședința, are obligația de a 
acorda, la solicitarea acesteia, 
consiliere juridică gratuită în 
vederea încheierii contractelor 
de vânzare-cumpărare sau de 
donație ori în vederea 
constituirii de garanții 
mobiliare sau imobiliare, care 
au ca obiect bunurile mobile sau 
imobile ale persoanei vârstnice. 
 
(2) Persoana vârstnică este 
asistată, la cererea acesteia sau 
din oficiu, după caz, de un 
reprezentant al autorității 
tutelare, în vederea încheierii 
oricărui act translativ de 
proprietate, având ca obiect 
bunuri proprii, în scopul 
întreținerii şi îngrijirii sale.»” 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Corelare cu celelalte 
modificări propuse. 
 
Corelare cu modificările 
aduse legislaţiei în 
vigoare incidente 
materiei prevăzute de 
prezenta lege. 
 
S-a reformulat, pentru o 
mai bună structurare a 
textului. 
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Nr. 
crt. 

Text  
ordonanţa de urgenţă 

Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

33.   
(din Legea nr.17/2000) 
 
Art.31. - Obligaţia de întreţinere 
şi de îngrijire, precum şi 
modalităţile practice de 
executare a lor vor fi 
menţionate expres în actul 
juridic încheiat de notarul public. 
 

 
__ 

 
„175.  Articolul 31 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
«Art.31. - Obligația de 
întreținere şi de îngrijire, precum 
şi modalitățile practice de 
executare a acesteia, se 
prevăd expres în actul juridic 
încheiat de notarul public, sub 
sancțiunea nulității.»” 
 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Claritatea normei. 

34.  
(din Legea nr.17/2000) 
 
Art.32. - Autoritatea tutelară a 
consiliului local în a cărui 
rază teritorială domiciliază 
persoana vârstnică va primi din 
oficiu un exemplar al actului 
juridic încheiat conform art. 30 
şi 31. 

 
__ 

 
„176.  Articolul 32 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
«Art.32. - Autoritatea 
tutelară/instanța de tutelă din 
unitatea administrativ-
teritorială în care persoana 
vârstnică are domiciliul sau 
reședința primește din oficiu un 
duplicat al actului juridic 
încheiat conform art.30 şi 31.»” 
 

 
 
Corelare cu modificările 
anterioare. 
 
Unitate de terminologie. 

35.   
(din Legea nr.17/2000) 
 
Art.33. - Neexecutarea obligaţiei 
de întreţinere şi de îngrijire de 
către noul proprietar al bunurilor 
obţinute ca urmare a actului 
juridic de înstrăinare poate fi 

 
__ 

 
„177.  Articolul 33 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
«Art.33. - Neexecutarea 
obligației de întreținere şi de 
îngrijire de către noul proprietar 
al bunurilor obținute ca urmare 

 
 
Corelare cu modificările 
anterioare. 
 
Unitate de terminologie. 
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Text  
adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

sesizată autorităţii tutelare a 
consiliului local în a cărui 
rază teritorială domiciliază 
persoana vârstnică de către 
orice persoană fizică sau juridică 
interesată. Autoritatea tutelară 
se poate sesiza şi din oficiu. 
 

a actului juridic de înstrăinare 
poate fi sesizată autorității 
tutelare/instanței de tutelă 
din unitatea administrativ-
teritorială în care persoana 
vârstnică are domiciliul sau 
reședința, de către orice 
persoană fizică sau juridică. 
Autoritatea tutelară se poate 
sesiza şi din oficiu.»” 
 

36.  
(din Legea nr.17/2000) 
 
 
Art.34. - (1) În termen de 24 de 
ore de la înregistrarea sesizării, 
autoritatea tutelară va solicita 
serviciului public de asistenţă 
socială sau, după caz, 
compartimentului de specialitate 
constituit conform legii în 
subordinea consiliului local în a 
cărui rază teritorială îşi are 
domiciliul persoana vârstnică să 
efectueze o anchetă socială în 
maximum 10 zile de la solicitare. 
(2) Autoritatea tutelară a 
consiliului local în a cărui rază 
teritorială domiciliază persoana 
vârstnică, sesizată în condiţiile 
art. 33 şi în baza anchetei 
sociale, va propune măsurile 

 
__ 

 
„178.  Articolul 34 se 
modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
«Art.34. - (1)  În termen de 24 
de ore de la înregistrarea 
sesizării, autoritatea 
tutelară/instanța de tutelă din 
unitatea administrativ-
teritorială în care persoana 
vârstnică are domiciliul sau 
reședința efectuează o anchetă 
socială. 
 
 
 
(2) În termenul prevăzut la 
alin.(1), autoritatea 
tutelară/instanța de tutelă din 
unitatea administrativ-
teritorială în care persoana 
vârstnică are domiciliul sau 

 
Pentru respectarea 
normelor de tehnică 
legislativă. 
 
Corelare cu modificările 
anterioare. 
 
Unitate de terminologie. 
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Text propus de comisie 
(autor amendament) 

Motivare 

necesare de executare legală a 
dispoziţiilor înscrise în actul 
juridic încheiat şi va putea 
solicita în instanţa 
judecătorească rezilierea 
contractului de întreţinere în 
nume propriu şi în interesul 
persoanei întreţinute. 
 

reședința solicită agenției 
județene pentru plăți și inspecție 
socială să realizeze, în 
maximum 3 zile de la 
solicitare, o investigație privind 
respectarea drepturilor 
persoanei vârstnice de către 
furnizorul de servicii sociale. 
 
(3) În baza anchetei sociale 
și după caz, a rezultatului 
investigației, autoritatea 
tutelară/instanța de tutelă 
din unitatea administrativ-
teritorială în care persoana 
vârstnică are domiciliul sau 
reședința inițiază 
demersurile necesare în 
vederea executării 
obligațiilor înscrise în actul 
juridic încheiat sau solicită 
instanței judecătorești 
rezilierea contractului de 
întreținere în nume propriu 
şi în interesul persoanei 
întreținute pentru 
neîndeplinirea obligațiilor din 
contract și, dacă este cazul, 
formulează plângere 
penală.»” 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
Claritatea formulării. 
 
 
 
 
 
 
 
Corelare cu modificările 
anterioare. 
 
 
Unitate de terminologie. 
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adoptat de Senat 

Text propus de comisie 
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Motivare 

37.  
18. Articolul 39 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
"Art.39. - Autorităţile 
administraţiei publice locale, în 
funcţie de condiţiile de care 
dispun, pot înfiinţa potrivit legii 
gospodării anexe, ca activităţi 
autofinanţate, în scopul 
îmbunătăţirii hranei." 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

38.  
Art.II. - Prevederile lit. c) de la 
alin. (5) al art. 18 din Legea 
nr.17/2000 privind asistenţa 
socială a persoanelor vârstnice, 
republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, aşa cum 
este modificat de prevederile 
prezentei ordonanţe de urgenţă, 
intră în vigoare începând cu data 
de 1 septembrie 2016. 
 

 
__ 

 
Nemodificat  

 

39.  
Art.III. - (1) Convenţiile 
încheiate între consiliile locale şi 
organizaţii neguvernamentale, 
unităţi de cult recunoscute în 
România ori alte persoane fizice 
sau juridice, în baza prevederilor 
art.12 din Legea nr. 17/2000 
privind asistenţa socială a 
persoanelor vârstnice, 

 
__ 

 
Nemodificat  
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republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, aflate în 
derulate la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă şi care nu au fost 
renegociate după intrarea în 
vigoare a Legii asistenţei sociale 
nr.292/2011, cu modificările 
ulterioare, se renegociază în 
conformitate cu prevederile 
legale în vigoare, într-un termen 
de 6 luni de la data intrării în 
vigoare a prezentei ordonanţe 
de urgenţă. 
(2) Convenţiile prevăzute la 
alin.(1) sunt valabile pentru 
perioada pentru care au fost 
încheiate. 
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Anexa nr.2 

 
Amendamente respinse 

 
În cursul dezbaterilor, membrii comisiei au respins următorul amendament: 

 

Nr. 
crt. 

Text iniţial 
Text propus 

(autor amendament) 

Motivare 
1. argumente susţinere 

2. argumente respingere 

Camera 
decizională 

 
1. 

 
Art.18 alin.(5) lit.c) 
(forma adoptată de comisie) 
 
c) din bugetul de stat, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată - în proporție de cel 
mult 10% din standardul minim 
de cost aprobat prin hotărâre a 
Guvernului, în condițiile legii, în 
completarea sumelor prevăzute la 
lit.a) şi b), pe baza necesarului 
stabilit anual de Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale, la elaborarea 
bugetului de stat.»” 
 

 
Doamna deputat Éva-Andrea Csép 
propune reformularea textului 
lit.c) după cum urmează: 
“c) din bugetul de stat, din sume 
defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată - în proporție de cel 
puţin 10% din standardul minim 
de cost aprobat prin hotărâre a 
Guvernului, în condițiile legii, în 
completarea sumelor prevăzute la 
lit.a) şi b), pe baza necesarului 
stabilit anual de Ministerul Muncii 
și Justiției Sociale, la elaborarea 
bugetului de stat.»” 
 
 

 
1. Costurile legate de funcționarea căminelor 
pentru persoane vârstnice, în cazul cărora 
standardul minim de cost a fost stabilit în 
anul 2015 la 23.784 de lei/an sau de 1982 
de lei/lună, în cazul în care se aplică 
principiul subsidiarității, ajunge să 
împovăreze în mod disproporționat bugetele 
locale, în condițiile în care la nivelul 
administrațiilor locale se manifestă un nivel 
de cerere din ce în ce mai mare pentru spații 
de cazare în căminele pentru persoanele 
vârstnice, atunci când în luna septembrie 
2017 pensia medie de asigurări sociale se 
situează, potrivit datelor Ministerului Muncii 
şi Justiţiei Sociale, la nivelul a 1071 lei. 
 
2. Finanţarea se asigură cu respectarea 
principiului subsidiarităţii, în primul rând, din 
venituri proprii, din sume de la bugetul local 
şi apoi din sume de la bugetul de stat, în 
situaţia în care autorităţile administraţiei 
publice locale mai au nevoie de fonduri.  
 

 
Camera 

Deputaţilor 
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