
 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI 
CAMERA DEPUTAŢILOR 

 
     Comisia pentru egalitatea de şanse                             Bucureşti, 
                  pentru femei şi bărbaţi                 Nr. 45/386/16.12.2005 
        
  

A V I Z 
 

asupra proiectului de Lege privind sistemul naţional de asistenţă socială  
 

 
 In conformitate cu prevederile art. 89 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, modificat şi completat prin H.C.D. nr. 
34/2005, Comisia pentru egalitatea de şanse pentru  femei şi bărbaţi a fost sesizată, spre dezbatere şi avizare, cu proiectul de 
Lege privind sistemul naţional de asistenţă socială (P.L.X. 536/23.11.2005), Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. 
 Potrivit prevederilor art. 60 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, comisia a dezbătut proiectul de lege menţionat  mai 
sus, în şedinţa din  14.12.2005. 
 Membrii comisiei  au examinat proiectul de lege supus  avizării, expunerea de motive, avizul Consiliului Legislativ nr. 
1324/28.09.2005 precum şi avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social. 
 In urma dezbaterilor, membrii Comisiei  pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au hotărât, cu unanimitate de 
voturi, ca proiectul de lege să fie avizat favorabil, cu următoarele amendamente :  
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Original



                                                        
Amendamente admise:  

 

Nr
crt TEXT PROIECT DE LEGE Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)                   
Motivarea 

amendamentelor propuse  

  
1. 

 
Alineatele (1) şi (2) ale articolului 2 
 
 
(1) Sistemul naţional de asistenţă socială 
reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin 
care statul, prin instituţiile administraţiei publice 
centrale şi locale, colectivitatea locală şi 
societatea civilă intervin pentru prevenirea, 
limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau 
permanente ale unor situaţii care pot genera 
marginalizarea sau excluziunea socială a 
persoanei, familiei, grupurilor sau comunităţilor. 
 
(2)  Asistenţa socială, componentă a sistemului 
naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile 
sociale şi prestaţiile sociale acordate în vederea 
dezvoltării capacităţilor individuale sau colective 
pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea 
calităţii vieţii şi promovarea unei societăţi 
incluzive şi coezive. 

 
1. Alineatele (1) şi (2) ale articolului 2 se 
modifică şi vor avea următorul cuprins: 
 
„(1) Sistemul naţional de asistenţă socială 
reprezintă ansamblul de instituţii şi măsuri prin 
care statul, prin autorităţile administraţiei 
publice centrale şi locale, colectivitatea locală şi 
societatea civilă intervin pentru prevenirea, 
limitarea sau înlăturarea efectelor temporare sau 
permanente ale unor situaţii care pot genera 
marginalizarea sau excluziunea socială a 
persoanei, familiei, grupurilor sau comunităţilor. 
 
(2)  Asistenţa socială, componentă a sistemului 
naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile 
sociale şi prestaţiile sociale acordate în vederea 
dezvoltării capacităţilor individuale sau colective 
pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea 
calităţii vieţii şi promovarea principiilor de 
coeziune şi incluziune socială. “ 
 
Autori:   Minodora CLIVETI  – deputată P.S.D. 
             Doina DRETCANU  – deputată P.S.D. 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru o mai mare acurateţe a 
textului 
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Nr
crt TEXT PROIECT DE LEGE Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)                   
Motivarea 

amendamentelor propuse  

 
2. 

 
Litera m) a articolului 5 
 
 
m) Societatea civilă este formată din persoane 
asociate sub diferite forme , pe baza unor interese 
comune, şi care îşi dedică timpul, cunoşinţele şi 
experienţa pentru a-şi promova şi apăra drepturile 
ş interesele; formele asociative pot fi, în principal, 
asociaţii şi fundaţii, organizaţii sindicale şi 
patronale, instituţii de cult, organizaţii 
culturale,  precum şi grupuri comunitare 
informale. 

 
2. Litera m) a articolului 5 se modifică şi va 
avea următorul cuprins: 
 
„m) Societatea civilă este formată din persoane 
asociate sub diferite forme , pe baza unor 
interese comune, şi care îşi dedică timpul, 
cunoşinţele şi experienţa pentru a-şi promova şi 
apăra drepturile ş interesele; formele asociative 
pot fi, în principal, asociaţii şi fundaţii, organizaţii 
sindicale şi patronale, organizaţii culturale şi 
de cult, precum şi grupuri comunitare 
informale.” 
 
Autori:   Minodora CLIVETI  – deputată P.S.D. 
             Doina DRETCANU  – deputată P.S.D. 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru o exprimare mai adecvată 

 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alineatul (1) al articolului 14 
 
 
„(1) Asigurarea calităţii serviciului social se 
realizează prin respectarea standardelor generale 
şi specifice de calitate, aprobate prin hotărâre a 
Guvernului.”  
 
 
 

 
3. Alineatul (1) al articolului 14 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
„(1) Asigurarea calităţii serviciului social se 
realizează prin respectarea standardelor 
generale şi specifice de calitate, aprobate prin 
hotărâre a Guvernului.”  
 
Autori:   Minodora CLIVETI  – deputată P.S.D. 
             Doina DRETCANU  – deputată P.S.D. 

 
 
 
 
Pentru coerenta cu prevederile alin. 
(2) si (3), pentru o mai mare 
transparenta in administratia publica 
si pentru ca standardele din 
domeniul asistentei sociale sa  fie 
dezbatute public cu partenerii 
sociali. 

 3



Nr
crt TEXT PROIECT DE LEGE Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)                   
Motivarea 

amendamentelor propuse  

 
4. 

 
Articolul 16 
 
 
Art.16.- Serviciile sociale sunt organizate într-un 
sistem flexibil, polivalent şi coordonat şi pot fi 
furnizate în sistem integrat cu serviciile de 
sănătate, educaţionale, locuire, ocupare a forţei 
de muncă şi altele asemenea, în funcţie de 
complexitatea situaţiei. 

 
4. Articolul 16 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“Art.16.- Serviciile sociale sunt organizate într-un 
sistem flexibil, multidisciplinar şi coordonat şi 
pot fi furnizate în sistem integrat cu serviciile de 
sănătate, învăţământ, locuire, ocupare a forţei 
de muncă şi altele asemenea, în funcţie de 
complexitatea situaţiei. “ 
 
Autori:   Minodora CLIVETI  – deputată P.S.D. 
             Doina DRETCANU  – deputată P.S.D. 
 

 
 
 
 
 
Pentru o exprimare mai clară 
 

 
5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Titlul Capitolului V 
 

 
CAPITOLUL V 

 
Organizarea administrativă a sistemului national 

de asistenţă socială 
 
 
 
 
 

5. Titlul Capitolului V se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 

CAPITOLUL V 
 

Organizarea şi funcţionarea sistemului national 
de asistenţă socială 

 
 

Autori:   Minodora CLIVETI  – deputată P.S.D. 
             Doina DRETCANU  – deputată P.S.D. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pentru a reda corect conţinutul, 
precum şi pentru corelarea cu 
conţinutul normei de la articolul 1 
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Nr
crt TEXT PROIECT DE LEGE Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)                   
Motivarea 

amendamentelor propuse  

 
  
6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Articolul 27 
 
 
Art.27.-Aplicarea unitară, la nivel teritorial, a 
legislaţiei şi strategiilor naţionale din domeniul 
asistenţei sociale este asigurată de Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,  prin 
structurile sale desconcentrate. 

 
6. Articolul 27 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
 
“Art.27.-Aplicarea unitară, la nivel teritorial, a 
legislaţiei şi strategiilor naţionale din domeniul 
asistenţei sociale este asigurată de Ministerul 
Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,  prin 
structurile sale deconcentrate.” 
 
Autori:   Minodora CLIVETI  – deputată P.S.D. 
             Doina DRETCANU  – deputată P.S.D. 
 

 
 
 
 
Pentru o exprimare corectă 

  
7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alineatul (2) al articolului 29 
 
 
 
(2) Inspecţia Socială, prin activitatea de 
monitorizare şi control, are ca scop asigurarea 
respectării drepturilor cetăţenilor la servicii 
socilae şi prestaţii sociale. 
 

 
7. Alineatul (2) al articolului 29 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
“(2) Inspecţia Socială are ca scop controlul 
implementării legislaţiei în domeniu, precum 
şi inspectarea activităţii instituţiilor, publice 
şi private, responsabile cu furnizarea 
prestaţiilor şi serviciilor sociale.” 
 
Autori:   Minodora CLIVETI  – deputată P.S.D. 
             Doina DRETCANU  – deputată P.S.D. 
 

 
 
 
 
 
Pentru o mai buna corelare cu 
mentiunile din Nota de 
fundamnentare. 
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Nr
crt TEXT PROIECT DE LEGE Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)                   
Motivarea 

amendamentelor propuse  

 
8. 

 
Alineatul (2) al articolului 33 
 
 
(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), pentru 
îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la acelaşi 
alineat, consiliile locale şi primăriile de la nivelul 
comunelor care nu dispun de capacitatea şi 
resursele necesare înfiinţării unui serviciu public 
de asistenţă socială, angajează personal, cu 
competenţe în domeniul asistenţei sociale. 
 

 
8. Alineatul (2) al articolului 33 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
“(2) Prin derogare de la prevederile alin.(1), 
pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la 
acelaşi alineat, consiliile locale şi primăriile de la 
nivelul comunelor care nu dispun de capacitatea 
şi resursele necesare înfiinţării unui serviciu 
public de asistenţă socială, angajează personal 
cu contract individual de muncă, cu 
competenţe în domeniul asistenţei sociale. “ 
 
Autori:   Minodora CLIVETI  – deputată P.S.D. 
             Doina DRETCANU  – deputată P.S.D. 
 

 
 
 
 
 

 
 9. 

 
Alineatul (1) al articolului 46 
 
 
(1) Decizia de stabilire a dreptului la servicii 
sociale şi prestaţii sociale poate fi contestată la 
Comisia de mediere socială. 

 
9. Alineatul (1) al articolului 46 se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 
 
“(1) Decizia de stabilire a dreptului la servicii 
sociale şi prestaţii sociale poate fi contestată la 
Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi 
Familiei.”  
 
Autori:   Minodora CLIVETI  – deputată P.S.D. 
             Doina DRETCANU  – deputată P.S.D. 
 

 
 
 
 
Pentru respectarea prevederilor 
Legii contenciosului administrativ 
care specifică faptul că soluţionarea 
plângerilor împotriva actelor 
administrative este de competenţa 
organului ierarhic superior. 
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Nr
crt TEXT PROIECT DE LEGE Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)                   
Motivarea 

amendamentelor propuse  

 
10 

 
Alineatul (2) al articolului 47 
 
 
(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Comisiei de mediere socială se aprobă prin ordin 
al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei. 

 
10. Alineatul (2) al articolului 47 se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 
 
“(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Comisiei de mediere socială se aprobă prin 
ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi 
familiei, în termen de 30 de zile de la intrarea 
în vigoare a legii.” 
 
Autori:   Minodora CLIVETI  – deputată P.S.D. 
             Doina DRETCANU  – deputată P.S.D. 
 

 
 
 
 
Pentru a se asigura funcţionarea 
Comisiei de mediere. 

 
11 

 
Alineatul (1) al articolului 51 
 
 
(1) In termen de 2 ani  de la intrarea in vigoare a 
prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei elaborează modificările şi 
completările corespunzătoare la actele normative 
în vigoare din domeniul asistenţei sociale. 

 
11. Alineatul (1) al articolului 51 se modifică 
şi vor avea următorul cuprins: 
 
“(1) In termen de 1 an de la intrarea in vigoare a 
prezentei legi, Ministerul Muncii, Solidarităţii 
Sociale şi Familiei elaborează modificările şi 
completările corespunzătoare la actele 
normative în vigoare din domeniul asistenţei 
sociale.” 
 
Autori:   Minodora CLIVETI  – deputată P.S.D. 
             Doina DRETCANU  – deputată P.S.D. 
 
 

 
 
 
 
Pentru a se asigura astfel, 
continuitatea în gestiunea şi plata 
prestaţiilor sociale. 
 

 7



Nr
crt TEXT PROIECT DE LEGE Text propus de Comisie 

(autorul amendamentului)                   
Motivarea 

amendamentelor propuse  

 
12 

 
Alineatul (1) al articolului 52 
 
 
(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 
2006. 

 
12. Alineatul (1) al articolului 52 se modifică 
şi va avea urmatorul conţinut: 
 
„(1) Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 
2006, cu excepţia art. 28-30 care se vor aplica 
la datele prevăzute de legile speciale.” 
 
Autori:   Minodora CLIVETI  – deputată P.S.D. 
             Doina DRETCANU  – deputată P.S.D. 
 

 
 
 
 
Pentru a se asigura astfel, 
continuitatea sistemului  

         
 
 
                                                  PREŞEDINTĂ,                                        

                  MINODORA CLIVETI 
 
 
                                          SECRETAR,                                                                                                
                        -----------------                
 
 
                                        
 
                                                                                                                                                                                                                                                    
                  Expertă parlamentară: 
                                                                                                                                                                                                                    Lucia – Cornelia Lepădatu 
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