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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Bucureşti, 28 aprilie 2021 
Nr. 4c-9/351 

 
  

Către 
BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 

 
 

 
Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat, trimis Comisiei pentru muncă şi protecţie socială cu adresa  
nr. PLx 265/2020 din 13 mai 2020, pentru dezbatere şi examinare în fond. 

 
Proiectul de lege face parte din categoria legilor organice, conform 

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

PREŞEDINTE, 
OANA SILVIA ŢOIU 
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Parlamentul României 

Camera Deputaţilor 
Comisia pentru muncă şi protecţie socială 

 
Bucureşti, 28 aprilie 2021 

Nr. 4c-9/351 
  

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
nr.416/2001 privind venitul minim garantat 

 
 

În temeiul art.94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie 
socială a fost sesizată, prin adresa nr. PLx 265/2020 din 13 mai 2020, cu 
dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită a proiectului de Lege pentru 
modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim 
garantat. 
 

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi 
completarea Legii nr.416/2001, intervenţiile legislative vizând 
îmbunătățirea prevederilor privind acordarea ajutoarelor de urgenţă din 
bugetul de stat sau bugetele locale. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 5 mai 2020. 
 
La întocmirea prezentului raport, Comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.217/16.03.2020) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.1125/25.02.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea 

teritoriului (nr.4c-7/199/2.06.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/248/20.05.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/261/26.05.2020) 
 punctul de vedere, negativ, al Guvernului (nr.767/13.05.2020). 
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La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 27 aprilie 2021 

a participat, în conformitate cu prevederile art.55 şi 56 din Regulamentul 
Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, 
domnul Mihai Dragoș, vicepreședinte în cadrul Consiliului Economic și 
Social. 

 
La lucrările comisiei şi-au înregistrat prezenţa 20 de deputaţi, din 

totalul de 21 de membri ai comisiei. 
Raportul comisiei a fost adoptat cu majoritate de voturi (2 abţineri). 
 
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.91 din Regulamentul Camerei 
Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
În urma finalizării dezbaterilor, Comisia propune Plenului Camerei 

Deputaţilor, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în 
anexa care face parte integrantă din prezentul raport.  
 

 
 PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
 Oana Silvia Ţoiu   Eugen Neaţă  

 
 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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ANEXA  
 

AMENDAMENTE ADMISE 
 

În urma dezbaterilor, Comisia propune adoptarea proiectului de lege cu următoarele amendamente: 
 

Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 
(Legea nr.416/2001) 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

1.  
__ 

 
Titlul legii 

 
Lege pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat 

 

 
Nemodificat  

 

2.  
__ 

 
Art. I. - Legea nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, 
publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.401 din 20 
iulie 2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, se 
modifică şi se completează după 
cum urmează: 
 
 
 
 

 
Nemodificat  
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 
(Legea nr.416/2001) 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

3.  
Articol nou 

 
1. După articolul 27 se 
introduce un nou articol, 
art.271, cu următorul cuprins:
„Art.271. - (1) Guvernul, la 
propunerea Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale, poate acorda 
ajutoare de urgenţă, în bani sau 
în natură, familiilor sau 
persoanelor care se află în situaţii 
de necesitate cauzate de 
calamităţi naturale, incendii, 
accidente, epidemii, epizootii, 
precum şi pentru alte situaţii 
deosebite datorate stării de 
sănătate ori altor cauze care pot 
conduce la apariţia sau sporirea 
riscului de excluziune socială, 
precum şi în alte situaţii stabilite 
prin hotărâre a Guvernului; 
hotărârea va cuprinde şi 
metodologia de acordare a 
ajutoarelor de urgenţă. 
 
 
(2) Fondurile necesare pentru 
plata ajutorului de urgenţă 
acordat de Guvern, prevăzut la 
alin.(1), se asigură din bugetul 

 
1. După articolul 27 se introduce 
un nou articol, art.271, cu 
următorul cuprins: 
„Art.271.- (1) Guvernul, la 
propunerea Ministerului Muncii şi 
Protecţiei Sociale, poate acorda 
ajutoare de urgenţă, în bani sau 
în natură, familiilor sau 
persoanelor care se află în situaţii 
de necesitate cauzate de 
calamităţi naturale, incendii, 
accidente, epidemii, epizootii, 
precum şi pentru alte situaţii 
deosebite determinate de 
starea de sănătate ori altor 
cauze care pot conduce la 
apariţia sau sporirea riscului de 
excluziune socială, precum şi în 
alte situaţii stabilite prin hotărâre 
a Guvernului; hotărârea va 
cuprinde şi metodologia de 
acordare a ajutoarelor de 
urgenţă. 
 
(2) Fondurile necesare pentru 
plata ajutorului de urgenţă 
acordat de Guvern, prevăzut la 
alin.(1), se asigură de la bugetul 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
Observaţii preluate 
din avizul Consiliului 
Legislativ 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 
(Legea nr.416/2001) 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale. 
 
(3) Ajutoarele de urgenţă 
acordate în temeiul alin.(1) nu 
sunt supuse impozitului pe venit 
şi nu se iau în considerare la 
stabilirea altor drepturi de 
asistenţă socială acordate de la 
bugetul de stat.” 
 
 
 

de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii şi Protecţiei Sociale. 
 
(3) Ajutoarele de urgenţă 
acordate potrivit alin.(1) nu 
sunt supuse impozitului pe venit 
şi nu se iau în considerare la 
stabilirea altor drepturi de 
asistenţă socială acordate de la 
bugetul de stat.” 
 
Autori: membrii comisiei  

4.  
 
 
Art. 28 - (1) Guvernul, la 
propunerea Ministerului 
Muncii, Familiei şi Protecţiei 
Sociale, poate acorda ajutoare 
de urgenţă familiilor şi 
persoanelor care se află în situaţii 
de necesitate datorate 
calamităţilor naturale, 
incendiilor, accidentelor, precum 
şi pentru alte situaţii deosebite 
datorate stării de sănătate ori 
altor cauze care pot conduce la 
riscul de excluziune socială, 
precum şi în alte situaţii stabilite 

 
2. Articolul 28 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.28. - (1) Primarii pot 
dispune acordarea de ajutoare 
de urgenţă, în bani sau în natură, 
familiilor sau persoanelor care se 
află în situaţii de necesitate 
apărute ca urmare a unor 
calamităţi naturale, incendii, 
accidente, epidemii, epizootii, 
precum şi în alte situaţii 
deosebite care pot spori sau 
conduce la apariţia riscului de 
excluziune socială, inclusiv în 
caz de deces în ţară sau în 

 
2. Articolul 28 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
„Art.28. - (1) Primarii pot 
dispune acordarea de ajutoare de 
urgenţă, în bani sau în natură, 
familiilor sau persoanelor care se 
află în situaţii de necesitate 
apărute ca urmare a unor 
calamităţi naturale, incendii, 
accidente, epidemii, epizootii, 
precum şi în alte situaţii 
deosebite care pot duce la 
apariţia sau sporirea riscului de 
excluziune socială, inclusiv în 
caz de deces în ţară sau în 
străinătate, stabilite prin 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 
(Legea nr.416/2001) 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

prin hotărâre a Guvernului, care 
va cuprinde şi procedura şi/sau 
condiţiile de acordare. 
 
(11) Ajutoarele de urgenţă 
acordate potrivit alin. (1) nu sunt 
supuse impozitului pe venit şi nu 
se iau în considerare la stabilirea 
altor drepturi de asistenţă 
socială. 
 
(2) Primarii pot acorda ajutoare 
de urgenţă familiilor şi 
persoanelor care se află în situaţii 
de necesitate cauzate de 
calamităţi naturale, incendii, 
accidente, precum şi pentru alte 
situaţii deosebite, stabilite prin 
hotărâre a consiliului local. 
 
(3) - abrogat prin OUG 
nr.124/2011 
 
(4) În cazul decesului unei 
persoane din familia beneficiară 
de ajutor social sau al persoanei 
singure beneficiare de ajutor 
social, primarii pot dispune 
acordarea unui ajutor 
reprezentând o parte din 

străinătate, stabilite prin 
hotărâre a consiliului local. 
 
 
(2) Prin metodologia 
aprobată prin hotărâre a 
consiliului local potrivit 
alin.(1) se pot stabili sume 
orientative sau forfetare. 
 
(3) Propunerea de acordare a 
ajutoarelor de urgenţă are la 
bază cererea şi declaraţia pe 
propria răspundere a unui 
membru de familie sau a 
persoanei singure, precum şi 
ancheta socială punctuală prin 
care se certifică existenţa 
situaţiilor de necesitate ori, după 
caz, a situaţiilor deosebite în care 
se află familiile sau persoanele 
singure. 
 
 
 
 
 
 
 
 

hotărâre a consiliului local, care 
va cuprinde şi procedura 
şi/sau condiţiile de acordare.
(2) Propunerea de acordare a 
ajutoarelor de urgenţă are la 
bază cererea şi declaraţia pe 
propria răspundere a unui 
membru de familie sau a 
persoanei singure, precum şi 
ancheta socială prin care se 
certifică existenţa situaţiilor de 
necesitate ori, după caz, a 
situaţiilor deosebite în care se 
află familiile sau persoanele 
singure. 
(3) În cazul decesului unei 
persoane din familia beneficiară 
de ajutor social sau al persoanei 
singure beneficiare de ajutor 
social, primarii pot dispune 
acordarea unui ajutor 
reprezentând o parte din 
cheltuielile cu înmormântarea. 
Ajutorul se acordă unei singure 
persoane, care poate fi, după 
caz, soţul supravieţuitor, copilul, 
părintele, tutorele, curatorul, 
moştenitorul în condiţiile 
dreptului comun sau, în lipsa 
acestuia, persoana care 

 
 
 
 
 
Preluarea unor 
observaţii din avizul 
Consiliului Legislativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textul alin.(4) iniţial 
nu a fost preluat în 
iniţiative legislativă şi 
nici nu se regăseşte în 
articolul nou introdus. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 
(Legea nr.416/2001) 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

cheltuielile cu înmormântarea. 
Ajutorul se acordă unei singure 
persoane, care poate fi, după 
caz, soţul supravieţuitor, copilul, 
părintele, tutorele, curatorul, 
moştenitorul în condiţiile 
dreptului comun sau, în lipsa 
acestuia, persoana care 
dovedeşte că a suportat 
cheltuielile cu înmormântarea. 
 
(5) Fondurile necesare pentru 
plata ajutorului de urgenţă 
acordat de primari, prevăzut la 
alin. (2), precum şi ajutoarele 
prevăzute la alin. (4) se suportă 
din bugetul local. 
 
(6) Fondurile necesare pentru 
plata ajutorului de urgenţă 
acordat de Guvern, prevăzut la 
alin. (1), se asigură din bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi 
Familiei. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Ajutoarele de urgenţă 
acordate în temeiul alin.(1) nu se 
iau în considerare la stabilirea 
altor drepturi de asistenţă socială 
acordate de la bugetul local. 
 
 
(5) Fondurile necesare pentru 
plata ajutoarelor prevăzute la 
alin.(1) şi (2) se suportă din 
bugetul local şi pot fi acordate şi 
în completarea celor prevăzute la 
art.271.” 
 

dovedeşte că a suportat 
cheltuielile cu înmormântarea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Ajutoarele de urgenţă 
acordate în temeiul alin.(1) nu se 
iau în considerare la stabilirea 
altor drepturi de asistenţă socială 
acordate de la bugetul local. 
 
 
(5) Fondurile necesare pentru 
plata ajutoarelor prevăzute la 
alin.(1) şi (3) se suportă din 
bugetul local și pot fi acordate şi 
în completarea celor prevăzute la 
art.271.” 
 
 
Autori: membrii comisiei  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preluat de la alin.(11) 
din textul de bază. 
 
 
 
 
 
 
Trimitere corectă. 
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Nr. 
crt. 

Text  
act normativ de bază 
(Legea nr.416/2001) 

Text 
adoptat de Senat 

 Text propus de comisie 
(autor amendament)  Motivare 

5.  
__ 

 
Art. II.- În termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Guvernul 
actualizează Normele 
metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.50/2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 

 
Art. II. - În termen de 30 de zile 
de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, Guvernul, la 
propunerea Ministerului 
Muncii și Protecției Sociale, 
va modifica Normele 
metodologice de aplicare a 
prevederilor Legii nr.416/2001 
privind venitul minim garantat, 
aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr.50/2011, 
publicată în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 76 
din 28 ianuarie 2011, cu 
modificările şi completările 
ulterioare. 
 
Autori: membrii comisiei 
 

 
 
Preluarea observaţiilor 
din avizul Consiliului 
Legislativ, pentru 
respectarea 
exigențelor impuse de 
normele de tehnică 
legislativă. 
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