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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 
Bucureşti, 14 decembrie 2021

Nr. 4c-9/652 
 

  
Către 

BIROUL PERMANENT AL CAMEREI DEPUTAŢILOR 
 

 
 
 

Vă înaintăm, alăturat, raportul asupra proiectului de Lege pentru 

modificarea şi completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011, trimis 

Comisiei pentru muncă şi protecţie socială, cu adresa nr. PLx 454/2020 

din 27 iulie 2020, pentru dezbatere pe fond. 

 
 
 

PREŞEDINTE, 
Adrian SOLOMON 
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Parlamentul României 
Camera Deputaţilor 

Comisia pentru muncă şi protecţie socială 
 

Bucureşti, 14 decembrie 2021 
Nr. 4c-9/652 

 
R A P O R T 

asupra proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 
asistenţei sociale nr.292/2011 

 
 

În temeiul art.95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, 
cu modificările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost 
sesizată, prin adresa nr. PLx 454/2020 din 27 iulie 2020, cu dezbaterea 
pe fond, în procedură obişnuită, a proiectului de Lege pentru modificarea 
şi completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011. 

 
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea 

cadrului legal referitor la beneficiile sociale ce pot fi acordate copiilor aflaţi 
în comunităţile sărace sau în zonele vulnerabile, astfel încât aceştia să 
primească, în situaţii generate de calamităţi naturale, epidemii, pandemii, 
incendii sau accidente, şi vouchere pe care să le folosească exclusiv 
pentru achiziţia de alimente, îmbrăcăminte şi produse de igienă. 

 
La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere: 

 avizul favorabil al Consiliului Legislativ (nr.550/09.06.2020) 
 avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social (nr.3961/25.05.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele 

minorităţilor naţionale (nr.4c-6/426/18.08.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate și familie  

(nr.4c-10/330/05.10.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi 

bărbaţi (nr.4c-20/417/18.08.2020) 
 avizul favorabil al Comisiei pentru administrație publică și amenajarea 

teritoriului (nr.4c-7/347/23.02.2020) 
 punctele de vedere, negative, ale Guvernului (nr.979/10.06.2020 și 

nr.10163/01.11.2021, poz.7). 
 
La dezbaterile care au avut loc în şedinţa comisiei din 7 decembrie 

2021 a participat, în conformitate cu prevederile art.56 şi 57 din 
Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, dl Cătălin Boboc, Secretar 
de Stat în cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 
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La lucrări şi-au înregistrat prezenţa 18 deputaţi, din totalul de 20 de 

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. 
 

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în calitate de primă 
Cameră sesizată, în şedinţa din 21 iulie 2020. 

 
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 asupra proiectului de lege şi a 

documentelor conexe, membrii comisiei au hotărât să propună plenului 
Camerei Deputaţilor prezentul raport, de respingere a proiectului de 
lege, pentru următoarele considerente: 

Cadrul legal existent, respectiv Legea nr. 292/2011, precum şi Legea 
nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare, permit acordarea de ajutoare de la bugetul de stat 
şi/sau, după caz, de la bugetul local, pentru aplicarea măsurilor specifice 
domeniului asistenţei sociale, inclusiv pentru situaţii deosebite 
determinate de epidemii, pandemii. 

Aplicarea prevederilor iniţiativei legislative conduce la majorarea 
cheltuielilor bugetului general consolidat, astfel încât este necesară 
respectarea dispoziţiilor art.15 din Legea nr.500/2002 privind finanţele 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art.15 din Legea 
responsabilităţii fiscal-bugetare nr.69/2010, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, conform cărora trebuie să fie prezentat impactul 
determinat asupra cheltuielilor bugetare, precum şi măsurile propuse în 
vederea compensării majorării cheltuielilor bugetare, astfel încât să nu fie 
afectat deficitul bugetar. 

 
 

PREŞEDINTE,    SECRETAR, 
Adrian SOLOMON   Dan-Constantin ŞLINCU 

 
 
 
 
 
 
Şef birou Lidia Vlădescu 

 
 
Întocmit,  
Consilier parlamentar Sorina Szabo 
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